
 

 

UNIVERSIDADE AUTÓNOMA DE LISBOA 

DEPARTAMENTO DE DIREITO 

  MESTRADO EM DIREITO 

 

 

A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E PRIVACIDADE DO 

UTILIZADOR NO ÂMBITO DAS COMUNICAÇÕES 

ELETRÓNICAS 

 

Dissertação apresentada para a obtenção ao grau 

de Mestre em Direito, especialização em Ciências 

Jurídico-Processuais. 

 

 

Orientadora: Professora Doutora Ana Roque 

Candidata: Diuliane Ellen Ribeiro Regente 

 

Maio 

2015 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus Pais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Agradecimentos 

Em primeiro lugar, o meu sincero reconhecimento a Professora Doutora Ana Roque, 

por ter aceitado o repto, pelo contributo para a definição inicial do tema e objeto de estudo 

deste trabalho, pela amabilidade de orientar e rever estes textos, aditando- lhe doutíssimos 

reparos e sugestões de utilidade inestimável.  

Aproveito para agradecer ao meu patrono, Dr. João Carlos Normanha Salles Junior, 

que consentiu muitas ausências para que eu pudesse concluir esta fase, pela infindável partilha 

de conhecimento que no decorrer dos últimos anos tem desempenhado um papel importante 

para a sedimentação do meu conhecimento jurídico, o que previamente não o poderia fazer 

sem agradecer ao Embaixador Rui de Lima Casaes e Silva por permitir tal partilha e 

oportunidade em colaborar com o setor jurídico do Consulado Geral do Brasil em Lisboa.  

Reitero os meus agradecimentos aos amigos e familiares que me apoiaram durante este 

percurso. Agradeço ao meu marido por todo apoio e paciência durante este longo período. 

Não posso deixar de tecer uma nota, com carinho, aos Docentes, Administrativos e ao 

Departamento de Direito da Universidade Autónoma de Lisboa que tornaram essa trajetória 

possível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Resumo 

A presente dissertação versa sobre a proteção da privacidade e dos dados pessoais no 

âmbito das comunicações eletrónicas, e por consequência deixa aberta a discussão perante as 

omissões legislativas e práticas incompatíveis com os princípios da proteção de dados 

pessoais e com o direito, liberdades e garantias.  

Portanto, a investigação inicia-se com uma contextualização acerca da sociedade da 

informação, internet, privacidade e dados pessoais, com breve descrição e consequente 

comparação dos principais diplomas jurídicos que regulam e envolvem a proteção de dados 

pessoais e a privacidade. Destaca-se a importância da autodeterminação informacional face à 

recolha e tratamento de dados pessoais. 

Seguidamente enceta-se uma viagem com partida na privacidade do utilizador face as 

comunicações eletrónicas, analisando os principais diplomas que envolvem a temática, com 

abordagem à recolha e tratamento de dados. Na sequência diferenciam-se dados de tráfego, 

dados de localização, comunicações não solicitadas, testemunho de conexão e regime 

sancionatório. 

No decorrer do presente estudo, salienta-se a importância do controlo dos dados, bem 

como o que poderá acarretar a ausência deste na esfera pessoal do indivíduo. Retratamos 

questões pertinentes nas comunicações e transferência de dados pessoais no atual quadro 

legislativo, no âmbito do desenvolvimento e livre circulação de dados pessoais. O último 

ponto dedica-se ao futuro da legislação de dados pessoais, e principalmente como as questões 

atuais poderão ser resolvidas através da proposta de novo regulamento. Evidencia-se a 

verificação de requisitos legais para a recolha de dados pessoais e a aplicação da legislação 

atual.  

Por fim traça-se um paralelo entre a recolha de perfis de consumo e os vestígios 

deixados no ambiente digital, sublinha-se algumas técnicas utilizadas para a captação da 

informação pessoal. Ao concluir, face ao investigado e a dificuldade em compatibilizar a 

legislação existente, avultar-se-ão algumas sugestões, tendo como objetivo a proteção de 

dados e a privacidade do utilizador no ambiente digital, com base na proposta de regulamento 

previsto para o quadro legislativo Europeu da proteção de dados pessoais.  

Palavras-chave: Dados pessoais/ privacidade/ recolha/ perfil/. 
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Summary 

This dissertation deals with the protection of privacy and personal data in the context 

of electronic communications , and therefore leaves open the discussion before the legislative 

omissions and practices incompatible with the principles of personal data protection and the 

rights , freedoms and guarantees . 

 Therefore, the investigation begins with a contextualization about the information 

society, internet, privacy and personal data, brief description and subsequent comparison of 

the main legal instruments that regulate and involve personal data protection and privacy. It 

highlights the importance of informational self-determination against the collection and 

processing of personal data. 

 Then initiates up a trip departing the privacy of user face electronic 

communications, analyzing the main diplomas involving the theme, approach to the collection 

and processing of data. Following differentiate traffic data, location data, unsolicited 

communications, connecting testimony and sanctions. 

 In the course of this study highlight the importance of monitoring data, and which 

could lead to the absence of the individual's personal sphere. We portray relevant issues in 

communications and transfer of personal data within the current legislative framework in the 

development and free movement of personal data. The last point is dedicated to the future of 

personal data law, and especially how the existing issues could be addressed through the 

proposed new Regulation. Highlights the verification of legal requirements for collection of 

personal data and the application of current legislation. 

 Finally we draw a parallel between the collection of consumer profiles and the traces 

left in the digital environment, it is stressed some techniques used to capture personal 

information. When complete, over the investigated and the difficulty in harmonizing existing 

legislation loom will be some suggestions, with the data protection order and your privacy in 

the digital environment, based on the proposal for a regulation provided for the legislative 

framework the European personal data protection. 

Keywords: personal data / privacy / collection / profile/. 
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Introdução 

 

A sociedade da informação tem vindo a assumir uma enorme importância por força 

das novas tecnologias e dos desafios que lhes estão associados. O tema destinado às próximas 

páginas é um dos temas mais versados do momento. Trata-se de matérias autónomas mas 

intimamente interligadas, que revelam uma parcela importante sobre a globalidade das áreas 

quotidianas. A privacidade e proteção de dados pessoais no contexto das comunicações 

eletrónicas acompanham o desenvolvimento tecnológico, os processos de socialização 

eletrónica, bem como os perigos de uma extensa fragmentação política.  

O uso das novas tecnologias, com técnicas cada vez mais intrusivas, na esfera pessoal 

do indivíduo, acarreta desafios constantes no domínio da proteção da privacidade. É neste 

ambiente metamórfico que são recolhidos, armazenados, tratados, conservados e trocados 

cada vez mais dados pessoais. No decorrer do presente estudo observaremos em que moldes o 

utilizador será exposto e, quais as medidas utilizadas para a proteção no ambiente digital.  

A metodologia utilizada será, quanto à abordagem, o método dedutivo. Relativamente 

quanto ao procedimento utilizaremos o método histórico-comparativo. A técnica escolhida 

para a recolha de dados será a pesquisa bibliográfica e documental. 

No primeiro capítulo vamos desenvolver uma abordagem histórica, procurando 

responder questões iniciais sobre o desenvolvimento da privacidade e como ressurgiu aliada 

ao desenvolvimento tecnológico, e como o direito à proteção de dados sobrevêm da 

necessidade de proteger a informação considerada pessoal, principalmente, concentrada nos 

meios automatizados, ou o que poderá estar integrado neste direito de proteger e controlar as 

informações pessoais. 

No segundo capítulo, analisaremos as alterações trazidas pela Lei n.º 46/2012, de 29 

de agosto, bem como alguns exemplos que poderão ocorrer no quotidiano que podem ser 

desprezados pelos utilizadores. Contemplaremos como a simples conexão ao mundo digital 

pode gerar dados que revelarão em alguns contextos muito da privacidade do utilizador. 

Seguidamente, no terceiro capítulo, vamos observar que os tratamentos de dados 

pessoais são realizados por técnicas cada vez mais difusas e camufladas. Para tal contamos 

com a potencialização da internet e com um leque de técnicas variadas, tais como, 

questionários, cartões de fidelização, spam, vírus ou outros meios de difusão da publicidade 
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veiculada através dos meios telemáticos. Contudo, em busca da proteção do utilizador, 

podemos verificar como funcionam as entidades de supervisão e o regime sancionatório em 

alguns casos. 

Presenciaremos no quarto capítulo que permeia o caminho algumas interrogações em 

relação ao desenvolvimento do mercado interno e a tentativa de compatibilizar a livre 

circulação de dados com o direito a autodeterminação informacional. Neste contexto novas 

propostas surgem no quadro legislativo da Europa, em relação à proteção de dados pessoais, a 

preocupação é improrrogável, porém até a presente data não passam de propostas. 

 No último capítulo encontraremos um novo quadro legislativo da União Europeia e 

algumas mudanças decorrente da proposta de regulamento geral para a proteção de dados. 

Vamos observar que as novas tecnologias, que incluem dipositivos inteligentes, tecnologia 

RFID, redes sociais, blogues, etc., traçam verdadeiros perfis e deixam rastros no ambiente 

digital provocando verdadeiras cicatrizes na historicidade do utilizador. Neste sentido vamos 

desenvolver uma abordagem dos requisitos essenciais para a recolha efetuada através destas 

técnicas, e tentar encontrar um meio cabal de proteção. No entanto, não será mais do que uma 

abordagem preliminar à problemática do direito à privacidade e a extensa matéria que 

correlaciona os dados pessoais e as comunicações eletrónicas.  
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1. A internet, a sociedade da informação e a proteção da privacidade 

São emergentes as questões relacionadas à privacidade. Este tema está cada vez mais em 

foco. Face à crescente mutação das tecnologias da informação, a privacidade encaixa-se entre 

o paradoxo esforço de tornar público o que é privado e exposto o que é íntimo, num espaço 

onde muitos lutam para que o direito à privacidade subsista. 

O conceito de privacidade não é recente, e com a diversidade com que se denota, pode ser 

encontrado em épocas distintas e em contextos diversos. Desde Aristóteles
1
 e a sua distinção 

entre “oikos” e “polis”, a privacidade compõe-se do que é pessoal, quer ao que se refere na 

célula individual, quer ao círculo de relações de cada indivíduo. Esse conceito percorre um 

caminho rigoroso e passa a definir a esfera protegida ou a dimensão de ação de 

responsabilidade em que os indivíduos podem proceder dentro do que é independente das 

decisões e influências do Estado, das instituições, e da sociedade. “É no Iluminismo que a 

tutela da privacidade ganhou os contornos actuais, John Locke, afirmava que o poder 

provinha dos indivíduos, os quais por conseguinte tinham o direito de se ver resguardados 

contra ingerências do poder público”
2
. A busca pela privacidade contém necessidades 

diversas como a igualdade, liberdade de escolha, e a não discriminação, conectadas à 

personalidade e ao seu desenvolvimento.  

Um conceito moderno do direito à privacidade, cujas considerações encontram-se no texto 

de Samuel Warren e Louis Brandeis, no artigo, The right to privacy
3
, defende a existência de 

um direito a ser deixado só
4
, o direito a ser deixado em paz e o direito a não ter a privacidade 

devassada por meios públicos ou privados, direito este considerado o mais abrangente dos 

direitos e o direito mais precioso para um povo livre
5
. Após a redação do artigo, os tribunais 

americanos não aceitaram a posição de Warren e de Brandeis, sendo que, somente em 1905, 

                                                           
1
 A privacidade surge na antiguidade clássica separada por duas esferas, uma privada (oikos) que dizia respeito à 

família, às questões económicas e biológicas; outra pública (polis) relacionada com as questões da liberdade 

política dos cidadãos.  
2
 CORREIA, Victor – O Direito. Lisboa: Editora Almedina, p. 9.  

3
 Samuel Warren e Louis Brandeis, the right to privacy, in: 4 Harvard Law Review 193 (1890), apud DONEDA, 

Danilo – Da Privacidade à Proteção de Dados Pessoais. Rio de Janeiro: Livraria e Editora Renovar LTDA, p. 

8. 
4
 “(…) Let to be alone, a este período remonta o paradigma da privacidade como uma zero-relationship como a 

ausência de comunicação entre um sujeito e os demais […]”. Idem – op. cit., p. 8 e 9. 
5
 “(…) Louis Brandeis, em 1928, já então juiz do Supremo tribunal dos Estados Unidos, no voto de vencido do 

caso Olmstead versus U.S: “The right to be left alone – the most comprehensive of rights, and the right most 

valued by a free people […]”. LOPES, J. Seabra – A Protecção da Privacidade e dos Dados Pessoais na 

Sociedade da Informação: Tendências e desafios numa sociedade em Transição. Lisboa: Universidade 

Católica Portuguesa, p. 782. 
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numa ação de responsabilidade civil, o Geórgia Supreme Court viria a reconhecer a existência 

de um right of privacy
6
. 

O desenvolvimento da imprensa escrita no início do século XX, associada à imagem 

fotográfica, ameaçou o conceito de privacidade, mas foi com o desenvolvimento das novas 

tecnologias da informação que a intromissão na privacidade ascendeu. O nascimento do Eniac 

– Eletronic Numerical Integrator and Computer
7
- viria a centrar grande parte das questões em 

torno da privacidade na necessidade de proteção de um direito à autodeterminação 

informativa. Essas ameaças advêm da revolução provocada pelas possibilidades abertas 

através do tratamento automatizados dos dados pessoais, permitindo que sejamos perseguidos 

durante o dia e, como que metaforicamente falando, tornando-nos pessoas eletrónicas.
8
. 

Desde os primeiros passos, da criação da ARPANET
9
, e do impulso gerado pelo correio 

eletrónico, a internet conquista cada mais seguidores.Com os meios de comunicação em 

massa e as alterações produzidas pelas novas tecnologias, nomeadamente através da internet, 

as barreiras geográficas cedem lugar a um mundo virtual, onde todas as pessoas podem ter 

acesso a mesma informação. Esse mundo, em constante mutação, onde o fluxo de informação 

é intenso, é denominado por muitos autores como Sociedade da Informação. Nele não existem 

barreiras de tempo, idade, cultura, ou de espaço/território para a comunicação, 

proporcionando novos meios de acesso
10

 à informação e ao conhecimento. O aumento desse 

meio de comunicação associado ao volume de informação que permite tratar, transformou-o 

                                                           
6
 CASTRO, Catarina Sarmento e – Direito da Informática, Privacidade e Dados pessoais. Coimbra: Edições 

Almedina p. 18. 
7
 Desenvolvido pelos cientistas norte-americanos, John Eckert e John Mauchly, da Eletronic Control Company 

[em linha] [Consult. 05 Nov. 2014] Disponível em http://www.computerhope.com/jargon/e/eniac.htm. “Pode 

afirmar-se que a palavra inglesa computer começou por revolucionar o seu próprio significado. Referindo-se, na 

origem, a uma pessoa que tinha a função de calcular, assumiu o significado de máquina a meados dos anos 40 do 

século passado. CERRUZI, Paul E. – A history of Modern Computing. Londres e Massachusetts: MIT Press, 

2000, p.1, apud, PINHEIRO, Alexandre de Sousa – Privacy e protecção de dados pessoais: a construção 

dogmática do direito à identidade informacional. Lisboa: AAFDL, p. 73. 
8
 CASTRO, Catarina Sarmento e – op. cit., p. 19.  

9
 Designada como ARPA Net, a internet, surgiu em 1969, criada por uma parceria do governo americano com as 

universidades americanas, durante o período designado como Guerra Fria, com objetivos militares e académicos. 

Inicialmente tinha como intenção criar uma rede entre dois ou mais computadores, através de uma linguagem 

informática que os permitissem comunicar em segurança. No final da década de 80, a internet passou a ser uma 

estrutura sem proprietários, sem fronteiras e sem limite. Nesta altura não se poderia prever o impacto, a enorme 

dimensão e importância que esta teria no quotidiano de todos os indivíduos. Dentro dessa interação o e-mail 

constituiu o maior êxito da junto dos utilizadores. PEREIRA, Joel Timóteo - Compêndio Jurídico da 

Sociedade da Informação. Lisboa: Quid Juris, p. 461. No mesmo sentido, LOPES, J. Seabra – op. cit., p. 798 e 

799. 
10

 Para complementar a questão do acesso refere-se alguns diplomas: Resolução do Conselho de Ministros n.º 

9/2007, de 17 de janeiro, Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2010, de 14 de dezembro, Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 155/2007, de 02 de outubro e Lei n.º 46/2006, de 28 de agosto, [Em linha] [Consult. 

17 Dez. 2014]. Disponível em http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt/informacao+geral/Acessibilidade.  

http://www.computerhope.com/jargon/e/eniac.htm
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt/informacao+geral/Acessibilidade
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num veículo crucial de todas as bases estruturais, independente do campo a afetar, 

estendendo-se a todos os tipos de relações, como as comerciais, financeiras, políticas (interna 

e internacional) e, principalmente, nas relações pessoais. “Há mais de 250 milhões de 

utilizadores diários da Internet na Europa e praticamente todos os europeus possuem 

telemóvel”
11

. Esse número elevado de utilizadores revela o peso que a rede pode ter como 

fonte dominadora da comunicação. Porém, não existem só vantagens na utilização dessa via 

uma vez que comporta também riscos.  

A utilização da Internet
12

 neste tempo de globalização da informação é a causa 

determinante de novas preocupações na área jurídica, levantando questões diversas. “Tendo 

em conta a nova sociedade da informação e a rapidez com se divulgam e dispersam os dados, 

por vezes desinseridos do contexto em que foram facultados, qualquer informação, por mais 

inócua que seja, pode tomar num outro contexto um valor de referência diferente, e pode 

gerar na esfera de cada um lesões diversas e irreparáveis, sejam elas de carácter familiar, 

pessoal ou até profissional”
13

.  

Os serviços da sociedade da informação são essenciais no contexto das liberdades 

comunitárias fundamentais, nas quais assenta o mercado interno europeu, designadamente, da 

liberdade de circulação de bens, serviços e capitais. Por quanto merecem destaque, dado que 

abrangem igualmente a transmissão de informação por meio de uma rede de comunicações, o 

fornecimento de acesso a uma rede de comunicações ou a armazenamento de informações 

prestadas por um destinatário do serviço.
14

 Embora sejam inúmeras as ameaças à privacidade, 

somadas àquelas que os tratamentos dos dados pessoais podem causar, no decorrer deste 

capítulo, observaremos os meios de defesa para a sua garantia, uma vez que, a maioria dos 

indivíduos, não conseguem abolir da sua rotina as novas tecnologias da informação. 

 

                                                           
11

 CINTRA, Nuno Torres – A internet é a economia. Lisboa: Princípia Editora, p. 115. 
12

 “O elemento mais importante que permitiu à internet se transformar em um instrumento de comunicação de 

massa foi a World Wide Web ou simplesmente, a Web. Essa rede mundial nasceu no ano de 1989 no laboratório 

Europeu de Física de altas Energias, com sede em Genebra. O WWW é composto por hipertextos, ou seja, 

documentos cujo texto, imagem e sons são evidenciados de forma particular e podem ser relacionados com 

outros documentos. Importante notar que a internet não foi concebida como uma rede comercial, e antes do 

desenvolvimento da World Wide Web, seus usuários seguiam políticas gerais de conduta que expressamente 

proibiam o uso da rede para fins comerciais”. MARCONDES, Laura de Toledo Ponzoni – Sociedade de Risco e 

Direito Privado. São Paulo: Editora Atlas S.A., p.408.  
13

 TEIXEIRA, Maria Leonor da Silva – A União Europeia e a Protecção de Dados Pessoais – Uma visão 

futurista. Lisboa: Sindicato dos Magistrados do Ministério Público p. 83. 
14

 LEITÃO, Adelaide Menezes – Publicidade na Rede. Coimbra: Coimbra Editora, p. 268.  
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1.1 O regime jurídico da proteção de dados pessoais 

“Os homens nascem e são livres e iguais em direito (…)”, Déclaration des Droits de 

L´Homme et du Citoyen de 1789, que declara a proteção do cidadão em oposição à 

intromissão do Estado na vida privada. O desenvolvimento dos direitos humanos foi um 

processo histórico e gradativo
15

.Os direitos civis e políticos, bem como a garantia da 

liberdade individual, constituíram base para todos os direitos fundamentais, sendo que 

correspondem à constitucionalização dos mesmos. Esses direitos existem para aumentar 

exponencialmente a autonomia dos indivíduos e reduzir o impacto da arbitrariedade e dos 

poderes, públicos e privados, sobre a esfera individual. Desta forma, a consagração dos 

direitos humanos é prole das alterações ocorridas ao longo do tempo, em relação a estrutura 

democrática do Estado de Direito. 

Em 1950, o Conselho da Europa adotou a Convenção Europeia dos Direitos do Homem – 

CEDH, com o objetivo de promover o Estado de Direito, a democracia, os direitos humanos e 

o desenvolvimento social, que entrou em vigor em 1953. Os Estados estão sujeitos a uma 

obrigação internacional de cumprimento à CEDH. Em 1959, foi criado em Estrasburgo, 

França, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem - TEDH, para garantir que as partes 

contratantes pudessem cumprir as obrigações assumidas ao abrigo do CEDH. O objetivo do 

TEDH é assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pelos Estados ao abrigo da 

Convenção através da apreciação de queixas apresentadas por cidadãos, grupos de cidadãos, 

ONG ou pessoas coletivas que aleguem violação da Convenção. O direito à proteção de dados 

pessoais faz parte dos direitos tutelados pelo artigo 8.º da CEDH, que garante o “direito ao 

respeito pela vida privada e familiar, pelo domicílio pela correspondência e estabelece as 

condições em que são permitidas restrições a este direito”
16

. 

Com o avanço tecnológico a capacidade para receber transmitir e cruzar informação, “de 

diversas naturezas, despertou nos legisladores dos Estados onde a realidade informática se 

encontrava mais desenvolvida a necessidade de aprovar legislação dotando indivíduos e 

                                                           
15

 No mesmo sentido, podemos verificar a Declaration of Independence e Virgínia Declarations of Rights, 

ambas de 1776, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e ainda a criação de um Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem, instituído em 1954, com sede em Estrasburgo. 
16

 Conselho da Europa – Manual da legislação Europeia sobre protecção de dados. [Em linha]. [S.l : s.n.] 

2014. [Consult. 04 Abr. 2015] p. 14 e 15. Disponível em http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/fra-2014-

handbook-data-protection-pt.pdf. 

http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/fra-2014-handbook-data-protection-pt.pdf
http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/fra-2014-handbook-data-protection-pt.pdf
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autoridades independentes de meios para combater os abusos que pudessem ser provocados 

pelos poderes público ou privado”
17

.  

O surgimento de legislação sobre proteção de dados “decorre da necessidade de adaptar 

sistemas do Estado social e de entidades privadas detentoras de uma enorme massa 

informacional ao desafio das tecnologias da informação”
 18

. Portanto na República Federal da 

Alemanha, em 1970, foi aprovada a primeira lei estadual de proteção de dados - Hessen; na 

Suécia, em 1973, foi aprovada pela primeira vez uma lei nacional de proteção de dados – 

Datalagen
19

; e nos Estados Unidos foi aprovada, em 1970, a primeira lei sectorial de 

informação privada – o Fair Credit Reporting Act
20

. Num cenário pós guerra, a lei do Estado 

federado de Hessen tencionava uma aplicação geral às operações informáticas exercidas sobre 

dados pessoais, enquanto o texto federal norte-americano seguia uma abordagem temática e 

especializada sobre o setor do crédito, onde procurou conferir garantias mínimas a pessoas e 

empresas no que respeita à atualização e retificação dos registos e ao direito de acesso
21

. 

Assim, na Alemanha, surge a expressão Datenschutz no contexto da automatização por 

meio do recurso a máquinas, como proteção aos dados armazenados em sistemas 

informáticos. A Datenschutz em comparação ao caso norte-americano corresponde à 

informational privacy, “embora o paralelo não possa ser aprofundado, tendo em conta a maior 

profusão de direitos associados à proteção de dados no caso europeu, relativamente aos 

aspetos informacionais da legislação americana, (…) razão que explica o facto de os Estados 

Unidos não serem considerados um país que garanta proteção adequada”
22

 nos termos da 

atual legislação Europeia.  

                                                           
17

 BENNETT, Colin J. – Regulating Privacy.Data Protection and Public Policy in Europe and the United State. 

Ithaca: Cornell University Press, 1992, p. 19; AGAR, Jon – The Government Machine: A Revolutionary History 

of the Computer. Cambridge/Masschusetts/Londres: The MIT Press, 2003, p. 344, apud, PINHEIRO, Alexandre 

de Sousa – op. cit., p. 427. 
18

 Idem – Ibidem. 
19

 “A lei criou um organismo de controlo, a Entidade de Inspeção de Dados (Datainspektionen), com 

competência para autorizar tratamentos de dados pessoais. A Datalagen funcionou como um instrumento de 

correção num sistema de administração aberta, aplicando-se unicamente a dados provindos de computadores”. 

HONDIOUS, Frits W. – Emerging Data Protection in Europe. Amesterdão: North-Holland Publishing Company, 

1975, p. 89, apud, Idem – op. cit., p. 558. 
20

 Idem – Ibidem. “O objetivo do Fair Credit Reporting Act consistiu em criar regras aptas a disciplinar as 

relações entre instituições financeiras ou comerciais e consumidores”, Idem – op. cit., p. 400. 
21

 Idem – op. cit., p. 429. 
22

 Idem – op. cit., p. 430. Em relação a terminologia Datenschutz o autor acrescenta “é efetivamente uma 

“palavra errada” para o que pretende abranger, porém, provavelmente, no léxico do início dos anos 70 do século 

passado “altura errada” era a que melhor se adequava a necessidade de equipar o Direito com instrumentos 

próprios de proteção relativamente aos “perigos da informática”. 
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Para o autor Alexandre Sousa Pinheiro, a Lei de Hessen “fixou dois aspetos originais que 

posteriormente transmigraram para a legislação federal, e vieram a ser recolhidos pela 

Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro: a criação de entidades administrativas com 

competência para fiscalização em sede de proteção de dados, e o estabelecimento de que os 

tratamentos de dados pessoais dependiam essencialmente do consentimento ou de disposição 

legal”
23

.  

Outras iniciativas marcaram a trajetória mundial da proteção de dados pessoais. Portanto, 

em França o caso SAFARI - Systhème Automatisè pour les Fichiers administratifs et le 

Reportoire des Individus
24

, que tinha como fundamento político o aperfeiçoamento da 

informação administrativa; no Reino Unido destaca-se a criação, em 1970, de um Comité 

sobre Privacidade presidido por Kenneth Young, que publicou um relatório em 1972 em que 

recomendou a não adoção de um direito geral a privacidade; em Itália a adoção de um Codice 

sulla Privacy, em 2003 e posteriormente a primeira legislação sobre proteção de dados Lei n.º 

675/96, que acompanhava as soluções e decisões aprovadas pela entidade nacional sobre a 

matéria
25

. 

Os primeiros textos referentes à proteção de dados encontram-se assinalados pelo uso do 

computador para finalidades administrativas e comerciais, e pela constatação dos riscos de 

concentração da informação pessoal em grandes bancos de dados públicos ou privados, 

sublinhado pelo perigo que os meios informáticos oferecem para a privacidade do indivíduo. 

Posteriormente os demais textos têm como base o indivíduo como centro da proteção de 

dados, considerando que o “titular dos dados seria um elemento fundamental para o combate 

aos abusos no domínio da proteção de dados, devendo ser provido de efetivos direitos de 

intervenção preferencialmente reconhecidos constitucionalmente (…)”
26

. 

O primeiro texto constitucional da Europa
27

 a consagrar a proteção dos dados pessoais, foi 

a Constituição da República Portuguesa de 1976
28

, no seu art.º 35.º, consagrado no título 

                                                           
23

 PINHEIRO, Alexandre Sousa – op. cit., p. 556. 
24

 FRANYASSINET, Jean e KAYSER, Pierre – “La Loi du 6 Janvier 1978 relative a l’Informatique aux Fichiers 

et aux Libertés et le Decret du 17 Juillet 1978”, RDPSPFE, 1979, p. 634, apud, Idem – op. cit., p. 558. 
25

 MAURONER, Franco – La Tutela della Privacy. Trento: ICA Editrice, 2001, p.98 e ss, apud, idem, p. 561. 
26

 MAYER-SCHÖNBERG, Viktor – “General Development of Data Protection in Europe” in AGRE, Philip E. e 

ROTENBERG, Marc – Technology and Privacy: The New Landscape. Londres e Massachussetts: MIT Press, 

2001, p. 219 e ss, apud, Idem – op. cit., p. 569 e 570. 
27

 Neste sentido, CASTRO, Catarina Sarmento e – op. cit., p. 32; e, TEIXEIRA, Maria Leonor da Silva - op. cit., 

p.75.  
28

 “ARTIGO 35.º 

(Utilização da informática) 
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respeitante dos Direitos, Liberdades e Garantias. No entanto, só em 1991, com a Lei n.º 10/91, 

de 27 de abril, Lei da Proteção de Dados Pessoais face à Informática, o legislador veio regular 

esta matéria, em harmonização com os princípios
29

 da Convenção 108 do Conselho da Europa 

sobre a proteção das pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados pessoais, 

adotada em Estrasburgo, a 28 de janeiro de 1981. O objetivo desta Convenção era tutelar a 

intimidade e garantir o funcionamento do mercado interior e a livre circulação de dados 

pessoais entre os Estados-membros da União, e por conseguinte, utilizada como critério de 

interpretação dos direitos fundamentais
30

. 

A Convenção 108 aplica-se a todos os tratamentos de dados pessoais realizados tanto pelo 

setor privado como pelo setor público incluindo os tratamentos de dados efetuados pelas 

autoridades policiais e judiciárias. A convenção consagra igualmente o direito à informação e 

retificação, em relação aos dados armazenados. No entanto, somente são admitidas restrições 

aos direitos estabelecidos na Convenção quando estiverem em causa interesses superiores, 

como a proteção da segurança do Estado. 

Num momento posterior, os princípios fundamentais da proteção de dados, que constam 

da Convenção 108 do Conselho da Europa, passariam a integrar a Diretiva n.º 95/46/CE
31

, do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de outubro de 1995, cujo princípio da adequação, 

da finalidade e da retificação dos dados só viriam a ser transpostos para o direito português 

pela Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 

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

respeito e do fim a que se destinam as informações, podendo exigir a retificação dos dados e a sua atualização. 

2. A informática não pode ser usada para tratamento de dados referentes a convicções políticas, fé religiosa ou 

vida privada, salvo quando se trate do processamento de dados não identificáveis para fins estatísticos. 

3. É proibida a atribuição de um número nacional único aos cidadãos”. Constituição da República Portuguesa de 

1976 [Em linha] [Consult. 5 Dez. 2014]. Disponível em 

http://www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/CRP1976.pdf.  
29

“Os princípios gerais do Direito são as próprias exigências naturais do Direito que, introduzidas pela reflexão 

filosófica consoante uma tradição ininterrupta, tendem cada vez mais à busca do esclarecimento. Tais exigências 

formam um subsídio e um guia para a sua compreensão e representam a fonte a que se deve recorrer quando de 

casos não contemplados de fato pelo legislador ”. Cf. DEL VECCHIO, Giorgio – Lições de Filosofia do Direito, 

p. 380, apud, NETO, Roberto Grassi – Elementos para uma teria geral do direito do consumidor. Coimbra: 

Associação Portuguesa de Direito do Consumo, p. 71. 
30

 Conforme artigo 8.º, n.º 4 da CRP “As disposições dos Tratados que regem a União Europeia e as normas 

emanadas das suas instituições, no exercício das respetivas competências, são aplicáveis na ordem interna, nos 

termos definidos pelo direito da União, com respeito pelos princípios fundamentais do Estado de direito 

democrático”. CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA Vital – Constituição da República Portuguesa 

Anotada. Coimbra: Coimbra Editora, p. 251 - 273. 
31

 A CNPD pronuncia-se sobre a proposta de Lei da Proteção de Dados Pessoais, no parecer n.º 1/98, [Em linha] 

[Consult. 17 Dez. 2014]. Disponível em http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/par198.htm.  

http://www.parlamento.pt/Parlamento/Documents/CRP1976.pdf
http://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/par198.htm
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No seguimento, em 2000, a Comissão das Comunidades Europeias aprovou a Decisão 

2000/520/CE
32

, de 26 de julho, nos termos da Diretiva n.º 95/46/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho e relativa ao nível de proteção assegurado pelos princípios de “porto seguro” e 

pelas respetivas questões mais frequentes (FAQ) emitidos pelo Department of Commerce dos 

Estados Unidos da América, vulgarmente conhecida como Safe Harbor Agreement. Este 

acordo visa compatibilizar a legislação sectorial e a autorregulação norte-americana com a 

legislação Europeia em matéria de proteção de dados. 

Não obstante, a Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, apenas vincula os Estados-

membros da União Europeia, no entanto foi necessário adaptar outro instrumento jurídico 

para assegurar a proteção de dados nos casos de tratamento de dados pessoais pelas 

instituições e órgãos da União Europeia. O elo foi estabelecido através do Regulamento (CE) 

n.º 45/2001
33

 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos 

órgãos comunitários e à livre circulação desses dados. 

Por conseguinte surgiram outros diplomas importantes, tais como a Lei n.º 41/2004, de 18 

de agosto, veio transpor para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2002/58/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho, relativa ao tratamento de dados pessoais e 

à proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas
34

, aplicando-se o tratamento 

de dado pessoais no contexto das redes e serviços de comunicação eletrónicas acessíveis ao 

público, especificando e complementando as disposições da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 

Desta lei consta não só a necessidade de proteger a intimidade e a vida privada dos cidadãos, 

mas o direito fundamental à proteção de dados pessoais como direito autónomo.  

Nos últimos tempos, a Diretiva n.º 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

31 de julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no 

setor das comunicações eletrónicas, sofreu alterações introduzidas pela Diretiva 2006/24/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a dados gerados ou tratados no contexto da 

                                                           
32

 Jornal Oficial da União Europeia – Decisão da Comissão. 2000/520/CE [Em linha]. Bruxelas: Comissão das 

Comunidades Europeias, 26/07/2000. [Consult. 18 março 2015]. Disponível em 

http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/DecCom2000-520-CE.pdf. 
33

 Jornal Oficial da União Europeia – Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho [Em 

linha]. Bruxelas: Comissão das Comunidades Europeias, 18/12/2000. [Consult. 20 Dez. 2014]. Disponível em 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:pt:PDF.  
34

 A Diretiva 2002/58/CE revogou a Lei n.º 69/1998, de 28 de outubro, que transpunha para a ordem portuguesa 

a anterior Diretiva n.º 97/66/CE do Parlamento e do Conselho, de 15 de dezembro de 1997, passando a ser a 

legislação que se aplica especificadamente ao tratamento de dados pessoais no setor das telecomunicações e/ou 

comunicações eletrónicas. 

http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/DecCom2000-520-CE.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:008:0001:0022:pt:PDF
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oferta de serviços de comunicações eletrónicas publicamente disponíveis ou de redes públicas 

de comunicações, que posteriormente, foi declarada inválida pelo tribunal de Justiça da União 

Europeia, em 8 de abril de 2014
35

. Contudo, até o momento, a última alteração à Diretiva 

2002/58/CE, foi introduzida pela Diretiva 2009/136/CE, de 25 de novembro de 2009, do 

Parlamento Europeu e do Conselho
36

. Em matéria penal, a Decisão- Quadro 2008/977/JAI do 

Conselho
37

, relativa à proteção dos dados pessoais tratados no âmbito da cooperação policial e 

judiciária, vindo regular a matéria no espaço de liberdade, segurança e justiça. 

Cabe salientar que o regime europeu de proteção de dados pessoais foi fortalecido pela 

entrada em vigor do Tratado de Lisboa em dezembro de 2009, que estabelece no artigo 16.º 

do TFUE (I) “Todas as pessoas tem direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes 

digam respeito (…)”
38

. “Os artigos 7.º e 8.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia reconhecem o respeito pela vida privada e a proteção dos dados pessoais como 

direitos fundamentais estreitamente relacionados, mas distintos. A Carta está integrada no 

Tratado de Lisboa e é juridicamente vinculativa nas instituições e órgãos da União e nos 

Estados-membros quando aplicada a legislação da União Europeia”
39

. 

O direito à proteção de dados pessoais surge fundamentado na dignidade da pessoa 

humana, logo, como preconiza o art.º 1.º da Constituição da República Portuguesa, “Portugal 

é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e 

empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária”. Essa dignidade da 

                                                           
35

 O tribunal de Justiça declara inválida a Diretiva sobre a conservação de dados, pois “comporta uma ingerência 

de grande amplitude e de especial gravidade nos direitos fundamentais ao respeito pela vida privada e à proteção 

dos dados pessoais, sem que essa ingerência se limite ao estritamente necessário”. Na sequência dos reenvios 

prejudiciais provenientes da Irlanda e da Áustria no âmbito dos processos C-293/12 e C-594/12, o tribunal de 

Justiça foi chamado a pronunciar-se sobre a validade da Diretiva à luz do Direito da União. O TJUE entende que 

os dados conservados ao abrigo desta Diretiva permitem, na totalidade, retirar conclusões precisas sobre a vida 

privada dos titulares dos dados retidos, tal como hábitos diários, os locais permanentes ou temporários de 

residência, atividades desenvolvidas, relações sociais, bem como locais frequentados. Cfr. Tribunal de Justiça da 

União Europeia – Comunicado de Imprensa n.º 54/14. [Em linha] Luxemburgo: TJUE, 08/04/2014 [Consult. 28 

março 2015]. Disponível em http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054pt.pdf. 
36

 A Lei n.º 46/2012, de 29 de agosto, transpõe a Diretiva n.º 2009/136/CE, na parte que altera a Diretiva n.º 

2002/58/CE, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações 

eletrónicas, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto, e a segunda alteração ao 

Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro. Vide capítulo 2, subcapítulo 2.2. 
37

 A Decisão-Quadro 2008/977/JAI do Conselho de 27 de novembro de 2008, relativa à proteção dos dados 

pessoais tratados no âmbito da cooperação policial e judiciária em matéria penal regula a proteção de dados, 

sendo este é um setor não abrangido pela Diretiva 95/46/CE, que se aplica ao tratamento de dados pessoais. Esta 

decisão abrange apenas os dados policiais e judiciários trocados entre os Estados-Membros, as autoridades e os 

sistemas associados da União Europeia e não inclui os dados nacionais. Cf. Decisão-Quadro 2008/977/JAI do 

Conselho de 27 de novembro de 2008 [Em linha] [Consult. 20 Dez. 2014]. Disponível em 

http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/DQDP_3pilar_Dez_2008.pdf.   
38

 TEIXEIRA, Maria Leonor da Silva – op. cit., p. 78. 
39

Parlamento Europeu. [Em linha] [Consult. 20 Jun. 2015]. Disponível em 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.8.html 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-04/cp140054pt.pdf
http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/DQDP_3pilar_Dez_2008.pdf


 

20 
 

pessoa humana deve ser protegida na sua individualização em termos de reciprocidade, em 

relação aos individuo. Contudo, esse direito é reconhecido, singelamente, na privacidade, no 

direito à reserva da intimidade da vida privada, estatuído pelo artigo 26.º da CRP e pelo artigo 

12.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, que garante a proteção da 

privacidade, e estabelece que “ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, 

na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e 

reputação”
40

. 

Perguntamos qual é a extensão da reserva da intimidade da vida privada? O artigo 80.º do 

Código Civil declara que “a extensão da reserva é definida conforme a natureza do caso e a 

condição das pessoas”, atribuindo um conteúdo mínimo constitucionalmente relevante 

associado à dignidade da pessoa humana e à liberdade que pode caracterizar-se pelo direito à 

solidão, ao recolhimento, à quietude e pelo direito a excluir do conhecimento dos outros 

certos fatos ou atos. De qualquer modo, é possível configurar o direito à reserva da intimidade 

da vida privada e familiar com o direito à imagem, o direito à palavra, o direito à identidade, o 

direito à inviolabilidade do domicílio e da correspondência e ao direito de defesa contra o 

tratamento informático de dados. 

 Para isso e sem prejuízo da aplicabilidade direta dos direitos liberdades e garantias
41

, o n.º 

2 do artigo 35.º da CRP atribui a lei a definição do “conceito de dados pessoais, bem como as 

condições aplicáveis ao seu tratamento automatizado, conexão, transmissão e utilização”. A 

Lei n.º 67/98 de 26 de outubro, Lei da Proteção de Dados Pessoais
42

, transpõe para ordem 

jurídica a Diretiva n.º 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 

1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados. Este direito que surge da proteção de um direito a 

reserva da intimidade da vida privada é também por influência da jurisprudência alemã, um 

                                                           
40

 De semelhante teor o art.º 17.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos “Ninguém será objeto 

de intervenções arbitrárias ou ilegais na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua 

correspondência, nem de atentados ilegais à sua honra ou à sua reputação” [Em linha] [Consult. 20 Dez. 2014]. 

Disponível em http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-direitos-

civis.html.  
41

 Garantia constitucionalmente prevista por força do art.º 18.º, n.º 1 da CRP. 
42

 A Lei n.º 10/91, de 27 de abril, que foi a primeira Lei da Proteção de Dados surgiu na sequência de um 

Acórdão do Tribunal Constitucional que deu por verificada a existência de uma inconstitucionalidade por 

omissão em virtude da inexistência de uma Lei que regulasse estes aspetos: Acórdão do Tribunal Constitucional 

n.º 182/89, publicado no DR I-A, de 2 de março de 1989. CASTRO, Catarina Sarmento e – op. cit., p. 35. 

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-direitos-civis.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-direitos-civis.html
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direito que permite que cada um decida o que quer revelar de si mesmo controlando as suas 

informações pessoais
43

.  

Consequentemente tem-se considerado que este dispositivo legal não é aplicável à 

proteção das informações relativas às pessoas coletivas. A solução legal portuguesa difere da 

adotada noutros países europeus como a Áustria, a Dinamarca, a Itália ou o Luxemburgo. As 

opiniões divergem nesse tema, mas alguns autores têm vindo a considerar que as pessoas 

coletivas podem ser titulares de uma esfera de sigilo, por se considerar com base no artigo 

12.º da Constituição que pessoas coletivas podem gozar de direitos compatíveis com a sua 

natureza, o que seria o caso
44

.  

Ainda no artigo 35.º da CRP, podemos observar uma série de direitos fundamentais, no 

que subjaz a proteção de dados, como o direito à dignidade da pessoa humana, do 

desenvolvimento da personalidade, da integridade pessoal e da autodeterminação informativa. 

Todos esses direitos refletem dentro do direito à proteção dos dados pessoais um direito de 

controlar as informações que são geradas no âmbito da esfera privada e pessoal de cada 

indivíduo, protegendo-os contra a ingerência pública ou privada, que será corroborado através 

da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro.  

 

1.2 Breves considerações no tocante a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro 

A proteção de dados pessoais e a privacidade são dois direitos que se encontram 

diretamente interligados e relacionados com os valores fundamentais dos indivíduos, no que 

respeita a recolha, armazenamento, tratamento e a transmissão dos dados pessoais. O 

aparecimento da legislação sobre proteção de dados nos Estados-membros, decorre da 

necessidade de adaptar o Estado Social e as entidades privadas detentoras de uma enorme 

massa informacional ao desafio da tecnologia da informação de que é exemplo a primeira 

geração de computadores
45

. 
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 Acerca do Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Direito à Autodeterminação Informativa) CASTRO, 

Catarina Sarmento – Privacidade Versus Publicidade: Protecção de Informações Pessoais e Atividade 

Registral. Coimbra: Coimbra Editora, p. 376 e 377. 
44

 Neste sentido parecer da CNPD n.º 10/2001, [Em linha] [Consult. 17 Dez. 2014]. Disponível 

http://www.cnpd.pt/bin/decisoes/2001/htm/par/par010-01.htm. 
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 “(…) A expressão proteção de dados constitui uma tradução literal da fórmula alemã Datenschutz, que se 
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protecção de dados na proposta de regulamento comunitário apresentada pela Comissão Europeia (2012): 
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Embora referenciada na Constituição, no art.º 35.º, a proteção de dados pessoais, 

remete para a lei a definição do conceito de dados pessoais, que se encontra desenvolvida na 

atual Lei da Proteção de Dados Pessoais, a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, como já 

referenciado no subcapítulo 1.1, é o resultado da transposição da Diretiva n.º 95/46/CE do 

Parlamento e do Conselho, de 24 de outubro, relativa à proteção de pessoas singulares no que 

diz respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulação desses dados. A Diretiva tem 

sido transposta por todos os Estados-Membros aplicando a regra da livre circulação de dados 

de caráter pessoal, e estabelecendo um regime aplicável à circulação de dados entre os 

Estados-membros da União Europeia e países terceiros excluindo do seu âmbito de aplicação 

matérias da PESC, da cooperação no domínio da justiça e assuntos internos (JAI), de 

segurança pública, defesa e segurança do Estado, bem como as ações do Estado no quadro do 

direito penal. O direito à proteção de dados pessoais exige o mesmo nível de proteção de 

dados em toda a União Europeia
46

. O aumento de circulação de dados e o avanço tecnológico, 

bem como as diferentes transposições da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, fizeram 

surgir a necessidade de um novo enquadramento jurídico do tema da proteção de dados, que 

será objeto de estudo no capítulo 5. 

Com efeito, a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro revogou a Lei n.º 10/91, de 29 de abril
47

, 

Lei da Proteção de Dados Pessoais face à Informática. A Lei da Proteção de Dados Pessoais, 

está dividida em VII capítulos, sendo que o âmbito da sua aplicação encontra-se 

regulamentado no artigo 4.º, delimitando a sua aplicação territorial ao tratamento de dados 

efetuados por um responsável estabelecido em território português, aplicando-se também aos 

tratamentos de dados realizados fora do território português quando, por força do direito 

internacional, seja aplicada a legislação portuguesa e ainda, aos tratamentos de dados 

realizados por responsável que, não estando estabelecido em território da União Europeia, 

realize tratamentos de dados pessoais recorrendo a meios situados em território português
48

. 

Portanto a Lei da Proteção de Dados Pessoais aplica-se ao tratamento de dados por 

meios parcial ou totalmente automatizados, bem como ao tratamento por meios não 

automatizados de dados pessoais contidos em ficheiros manuais ou a estes destinados. Desta 
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 TEIXEIRA, Maria Leonor da Silva - op. cit., p. 88 e 89.  
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 “(…) vinte anos depois de, em 7 de outubro de 1970, ter entrado  em vigor a lei sobre proteção de dados do 
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da Convenção n.º 108 […]”. MARQUES, Garcia; LOURENÇO, Martins – Direito da Informática. Coimbra: 

Edições Almedina, p. 301. 
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 CASTRO, Catarina Sarmento e – Direito da Informática, Privacidade e Dados pessoais. Coimbra: Edições 

Almedina p. 51. 
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forma abrange a videovigilância
49

 e outras formas de captação, tratamento ou difusão de sons 

e imagens que permitam identificar pessoas. Esta Lei exclui do seu âmbito de aplicação os 

tratamentos de dados pessoais efetuados por pessoa singular no exercício de atividades 

exclusivamente pessoais ou domésticas
50

. 

No entanto, a interpretação do artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, pode 

causar dificuldades no que respeita à aplicação. “A exclusão dos dados tratados para 

finalidades exclusivamente pessoais ou domésticas pode levantar problemas quando estejam 

em causa tratamentos de dados com finalidade distinta. A finalidade exclusivamente pessoal 

conduz à aplicação da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, quando estejam em causa finalidades 

não exclusivamente pessoais num espaço doméstico. No caso de instalação de câmaras em 

espaços domésticos em situações festivas ou de convívio social é obrigação do responsável, 

pela sua instalação, a informação dos intervenientes convidados
51

.  

Neste âmbito o tratamento de caráter pessoal ou doméstico de dados pessoais contidos 

em agendas, manuais ou eletrónicas, ou noutro tipo de equipamento pode levantar problemas 

que obriguem à aplicação da legislação que regula a matéria. O problema pode situar-se 

quando a informação passa a ser utilizada para uma finalidade distinta da natureza pessoal ou 

doméstica, através, por exemplo de leilões de agenda. “Uma situação desta natureza configura 

um ilícito à face da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, porque não se recolhe o consentimento 

do titular para a sua transmissão a terceiros”
52

.  

 A Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, será aplicável estando o responsável pelo 

tratamento sediado em Portugal quando inicie o tratamento em território nacional, ou ainda 

quando esse proceda a recolha ou tratamento de dados fora de Portugal, através da internet, 

estando situado em território português
53

. Considera-se que o responsável está estabelecido 

em Portugal quando nele desempenhe de modo estável, através de uma organização fixa, a 

sua atividade, por um período de tempo. Aplica-se também a lei portuguesa no caso em que o 

tratamento de dados é realizado por um responsável não estabelecido em Portugal, mas que 
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A respeito deste assunto Grupo de trabalho de proteção de dados do artigo 29.º – Parecer 4/2004 sobre o 
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recorra a meios automatizados ou não situados no território português, com a ressalva destes 

meios só serem “utilizados para trânsito através do território da União Europeia”
5455

. 

Contudo, além do âmbito de aplicação, essa norma regula também assuntos como as 

condições de legitimidade a observar no tratamento dos dados pessoais, segurança da 

informação, a transferência de dados para países da União Europeia e para países terceiros, as 

atribuições e competências da autoridade de controlo de dados. A previsão constitucional de 

uma autoridade administrativa independente
56

, abordada no n.º 2 do art.º 35.º da CRP, surgiu 

em 1991, com a designação de Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais 

Informatizados, instituída em 1994. Atualmente, e desde de 1998, essa autoridade 

administrativa independente é conhecida por Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 Portanto, a CNPD “é a entidade que, à luz do artigo 35.º, n.º 2 da CRP, e do artigo 22.º, 

n.º 2 da LPDP, detém competência para intervir em todas as situações que impliquem 

tratamento de dados pessoais”
57

. “É uma entidade administrativa independente, com poderes 

de autoridade, que funciona junto a Assembleia da República, tendo como atribuição genérica 

controlar e fiscalizar o processamento de dados pessoais, em rigoroso respeito pelos direitos 

do homem e pelas liberdades e garantias consagradas na CRP e na lei”
58

. A CNPD passa a 

dispor de “poderes de investigação e de inquérito, de poderes de autoridade, designadamente 

o de ordenar o bloqueio, apagamento ou destruição de dados, bem como o de proibir, 

temporária ou definitivamente, o tratamento de dados pessoais, ainda que incluídos em redes 

abertas de transmissão de dados a partir de servidor, situados em território português”
59

. 

Além das referidas, a CNPD é competente para autorizar ou isentar do dever de 

notificação determinadas categorias de tratamento de dados que não sejam suscetíveis de pôr 

em causa direitos e liberdades dos titulares dos dados, conforme dispõe o artigo 27.º, n.º 2 da 

                                                           
54

 Conforme artigo 4.º n.º 3, al. c) da Lei n.º 67/98 de 26 de outubro.  
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 “Mas a lei portuguesa já não será aplicável quando o meio serve de recolha de dados é, v.g., um PC 
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Sousa – op. cit., p, 733. 
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garantias. Relator Luís Barroso. Parecer n.º 43/2012 [Em linha]. Lisboa: CNPD, 2012. [Consult. 18 março 2015]. 

Disponível em http://www.cnpd.pt/bin/decisoes/par/40_43_2012.pdf. 
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 Acerca das atribuições e competências da CNPD, [Em linha] [Consult. 27 Dez. 2014]. Disponível em 
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 MARQUES, Garcia; MARTINS, Lourenço – op. cit., p. 341, 363 e ss. 
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Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. É conferido poder a Comissão Nacional de Proteção de 

Dados para advertir ou censurar publicamente o responsável pelo tratamento, em caso de 

reiterado incumprimento das disposições legais em matéria de dados pessoais (artigo 22.º, n.º 

4). Essa autoridade prossegue finalidades próprias da função administrativa, cabendo 

reclamação e recurso das suas decisões para o tribunal administrativo (artigo 23.º, n.º 3). 

No que respeita à intervenção política no ato da nomeação, realce-se que os sete 

membros são designados por quatro entidades distintas, conforme dispõe o artigo 25.º, n.º 2, 

sendo o mandato exercido por um período de cinco anos. “O estatuto dos membros da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados preenche os requisitos considerados essências para 

garantir o funcionamento de uma autoridade independente com imparcialidade”
60

. 

No entanto, Comissão Nacional de Proteção de Dados dispõe ainda de outras 

competências, tais como i) competência consultiva relativa à emissão de parecer obrigatório 

em relação quer a disposição legais, quer a atos de direito comunitário ou internacional (artigo 

23.º, n.º 1); ii) competência decisória que se traduz, entre outras, na autorização prévia do 

tratamento de dados sensíveis explicitado no artigo 7.º, de dados relativos a suspeitas de 

atividades ilícitas, infrações penais, contraordenações, decisões que apliquem penas, medidas 

de segurança, coimas e sanções acessórias, de dados pessoais obtidos através da interconexão 

de dados sobre crédito e solvabilidade (conforme artigos 8.º, n.º 2, 9.º, 23.º, n.º1, alínea b), c) 

e d) e 28.º), na autorização prévia para prossecução de finalidades não determinantes da 

recolha (artigo 23º, n.º 1, alínea b)); iii) competência regulamentar pode ser autorizada a 

simplificação ou isenção da notificação, sendo o ato autorizado publicado no Diário da 

República, juntamente com a especificação das finalidades, a categoria de dados a tratar e a 

categoria dos destinatários (artigo 27.º, n.º 1 e 2) emitir diretivas sobre o tempo de 

conservação de dados pessoais para determinados setores de atividades (artigo 23.º, n.º 1 

alínea f)), emitir diretivas sobre medidas de segurança para determinados setores de atividades 

(artigo 23.º, n.º 1 alínea l))
61

. 

Não obstante, existem dúvidas quanto à compatibilidade do artigo 7.º, n.º 2 da Lei n.º 

67/98, de 26 de outubro, com a Constituição da República Portuguesa, “na parte em que 

estabelece uma competência de autorização da Comissão”. Deveras, a CRP prevê apenas o 

consentimento e a autorização prevista por lei, como fonte de legitimidade para o tratamento, 

                                                           
60

 PINHEIRO, Alexandre Sousa – op. cit., p. 735. 
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não referindo qualquer entidade administrativa da entidade de controlo. Porém, a Lei n.º 

67/98, de 26 de outubro, enuncia a entidade competente e as situações em que pode ser 

emitida autorização para o tratamento de dados pessoais sensíveis, livre quer do 

consentimento do titular, quer de disposição específica. Todavia, a CNPD enquanto 

autoridade administrativa independente, é dotada de imparcialidade necessária para efetuar 

apreciações com alguma discricionariedade, aquando de “um tratamento de dados pessoais 

que corresponda a um interesse público importante, indispensável ao exercício das atribuições 

legais ou estatutárias do seu responsável”
62

. 

Verifiquemos a seguir o que Lei define como conceito de “dados pessoais” e o que 

poderá ser objeto de tratamento. 

 

1.2.1 O que são dados pessoais 

Neste contexto, o direito à proteção de dados decorre do direito ao respeito pela vida 

privada. Os dados pessoais abrangem as informações respeitantes à vida privada de uma 

pessoa, bem como informações sobre a sua vida profissional ou pública.  

Para tal o conceito de vida privada e familiar deve ser amplo, tal como deixou claro o 

TEDH no acórdão referente ao processo Amann de 16/02/2000
63

, no parágrafo 65 “o conceito 

“vida privada” não deverá ser interpretado de forma restritiva. Nomeadamente, o respeito pela 

vida privada inclui o direito de estabelecer e desenvolver relações com outros seres humanos; 

para além disso, não existe nenhuma razão de princípio que justifique a exclusão de atividade 

de natureza profissional ou comercial do conceito de “vida privada”
64

. Por outro lado, as 

regras de proteção de dados pessoais ultrapassam a proteção do conceito de direito ao respeito 

pela vida privada e familiar. Não obstante a CDFUE “consagra a proteção dos dados pessoais 

no artigo 8.º enquanto direito autónomo, separado e diverso do direito à vida privada referido 

no seu artigo 7.º, o mesmo verificado a nível nacional em alguns Estados-membros”, de 

acordo com o n.º 1 do artigo 1.º, da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, que visa proteger 
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 O autor ainda acrescenta: “pelas razões aduzidas, crê-se que o n.º 2 do art.º 7.º da Lei n.º 67/98, de 26 de 
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“as liberdades e os direitos fundamentais das pessoas singulares, nomeadamente, mas não 

exclusivamente o direito a vida privada”. De igual forma a Diretiva menciona tratamento de 

dados em contexto fora do lar e da família, tais como no domínio da legislação do trabalho, 

alínea b) do n.º 2 do artigo 8.º, das condenações penais, sanções administrativas e decisões 

cíveis, n.º 5 do artigo 8.º, ou de marketing direto alínea b) do artigo 14.º 
65

. 

Neste sentido, são considerados dados pessoais o nome, a morada, bem com outros 

dados de identificação como o número de segurança social, o número de contribuinte, o 

número do passaporte, o número do cartão de cidadão, ou até o número de cliente de 

estabelecimento comercial, bem como o número de telefone, o correio eletrónico, o som da 

voz para permitir o acesso a uma conta bancária, e os demais que por estarem associados a 

uma pessoa permitam identificá-la. A Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, estabelece o 

conceito de dados pessoais, no artigo 2.º alínea a), como sendo “qualquer informação relativa 

a uma pessoa singular identificada ou identificável (“pessoa em causa”); é considerado 

identificável todo aquele que possa ser identificado, direta ou indiretamente, nomeadamente 

por referência a um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua 

identidade física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social”. 

A definição da Diretiva vai além da definição de dados pessoais da Convenção do 

Conselho da Europa, que reduz, na terminologia da Diretiva, à identificação da “pessoa em 

causa”. A proposta inicial da Comissão explicava que “tal como na Convenção 108, é adotada 

uma definição ampla para abranger todas as informações que possam ser ligadas a 

determinada pessoa”
66

. A proposta da Comissão referia que a “a proposta alterada vai ao 

encontro do desejo do Parlamento Europeu de que a definição de dados pessoais seja o mais 

geral possível para incluir toda a informação respeitante a uma pessoa identificável”
67

, ponto 

também considerado pelo Conselho na posição comum
68

. 

De acordo com o Parecer 4/2007, do Grupo do artigo 29.º “o artigo 1.º da Diretiva n.º 

95/46/CE como da Diretiva n.º 2002/58/CE indica claramente o fim último das regras nele 

contidas: proteger as liberdades e os direitos fundamentais das pessoas singulares e, em 
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 Tribunal de Justiça da União Europeia. Processo n.º C-101/01 [Em linha] (06/11/2003) [Consult. 10 Dez. 
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 Idem – Ibidem. 
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especial, o direito à vida privada, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais
69

. Com 

efeito, “a técnica utilizada consiste em definir dados pessoais com recurso a qualificação dos 

titulares. Esta disposição incorpora dados de identificação, não referindo expressamente dados 

qualificativos embora apresente áreas de abertura em relação a estes. A expressão 

“informação relativa a” associada a elementos específicos de identidade de caráter, psíquico, 

económico, cultural ou social, permite a relação da definição com aspetos da personalidade do 

titular que revestem um caráter de não imediata identificação, de subjetividade ou mesmo de 

erro ou incompletude (…)”
70

 

No ordenamento jurídico Português, em consonância com o previsto na Diretiva n.º 

95/46/CE, de 24 de outubro, a Lei n.º 67/98 de 26 de outubro, prevê o conceito de dados 

pessoais, no artigo 3.º, alínea a), como sendo “qualquer informação, de qualquer natureza e 

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

singular identificada ou identificável (titular dos dados)”; é considerada identificável a 

pessoa que possa ser identificada direta ou indiretamente, designadamente por referência a 

um número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, 

fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social”
71

. Todavia entende-se por identificável, 

não apenas aqueles que o próprio titular possa pelos seus próprios meios identificar, mas que 

possa identificar com recurso a meios que disponha a terceiro
72

. Quando os dados não 

permitam identificar uma pessoa, não podem ser considerados dados pessoais. 

Ainda assim, são exemplos de dados pessoais, quando permitam identificar um pessoa, 

as suas classificações escolares e curriculum, a sua história clínica, as suas dívidas de 
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 “Trata-se de um elemento muito importante a ter me conta na interpretação e aplicação das regras de ambos os 
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 PINHEIRO, Alexandre de Sousa – op. cit., p. 643. 
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equivalem a dados pessoais, tal como são definidos nos termos da Lei n.º 67/98, […] a lei n.º 67/98, de 26 de 

outubro, dá uma definição mais ampla de dados pessoais do que aquela contida na LADA, dado que, para a lei 

de proteção de dados, recai nesse sentido qualquer informação, de qualquer natureza (e seja qual for o respetivo 

suporte), sobre uma pessoa singular identificada ou identificável – art.º 3.º, alínea a); o art.º 7.º, n.º 1, dessa lei 

proíbe o tratamento de dados sensíveis, incluindo nestes (e entre outros) os que se refiram à vida privada; 

enquanto a lei de proteção de dados visa proteger tudo o que possa caber no âmbito da vida particular do 

indivíduo (como por exemplo, o eu nome e a sua morada), a LADA tutela tão-somente a reserva da intimidade 

da vida privada”. PINHEIRO, Alexandre de Sousa – op. cit., p. 745-748. 
72

 “(…) Por assim entender é que deve considerar-se no âmbito dos dados tratados a propósito de comunicações 

através da internet, os dados do endereço IP do utilizador são dados pessoais: podem ser sempre identificáveis, 

ainda que com recursos a meios de que dispõem outros intervenientes nestas comunicações […] ”.CASTRO, 

Catarina Sarmento e – op. cit., p. 71. 
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créditos, as compras que efetua, o registo dos meios de pagamento que utiliza, entre outros. O 

Tribunal de Justiça, na decisão de 16 de dezembro de 2008, destacou que “(…) as actividades 

de tratamento de dados pessoais, relativas a ficheiros das autoridades públicas que contenham 

dados pessoais que abranjam apenas informações inalteradas já publicadas nos meios de 

comunicação social, enquadram-se no âmbito de aplicação da Directiva n.º 95/46/CE”
73

. 

No entanto as definições legais de dados não esclarecem em que casos se consideram 

que uma pessoa está identificada. “A Directiva refere expressamente “dados pessoais”, que 

devem ser interpretados como informações com um referente humano passível de 

reconhecimento”
74

. Certamente, a identificação exige elementos que descrevam uma pessoa 

de forma a diferencia-la das demais e de a tornar reconhecível enquanto indivíduo. Vejamos, 

embora o nome seja considerado um dado pessoal, há casos excecionais, em que outros 

elementos de identificação poderão produzir o mesmo efeito que o nome, por exemplo os 

cargos que ocupam, ou a data e o local de nascimento.  

A qualificação como “dado pessoal” está sujeita a um princípio de reconhecimento
75

. 

Diferentemente será a questão da anonimização que no caso de existir “informação pessoal 

apenas identificável com meio sofisticados e custos elevados, essa só deve considerar-se 

protegida pelo regime da Directiva caso seja ultrapassada a prova da razoabilidade”
76

. Em 

relação a este conceito o considerando 26 da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, prevê 

que “os princípios da proteção devem aplicar-se a qualquer identificação relativa a uma 

pessoa identificada ou identificável; importa considerar o conjunto dos meios suscetíveis de 

serem razoavelmente utilizados, seja pelo responsável pelo tratamento seja por outra pessoa; 

que os princípios da proteção não se aplicam a dados tornados anónimos de modo tal que a 

pessoa já não possa ser considerada identificável (…)”. No entanto, a avaliação dependerá das 

circunstâncias e deverá ser realizada uma análise caso a caso
77

. 
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 Tribunal de Justiça da União Europeia. Processo n.º C-73/07 [Em linha] (16/12/2008) [Consult. 20 Mar. 

2015]. Disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd52ff4da201ef4b0d8c7a8875e96eb2

f7.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQa310?text=&docid=76075&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ

=first&part=1&cid=666398. 
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 PINHEIRO, Alexandre Sousa – op. cit., p. 644. 
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 Tribunal de Justiça da União Europeia. Processo n.º C-101/01 [Em linha] (06/11/2003) [Consult. 10 Dez. 

2014]. Disponível em http://curia.europa.eu/pt/actu/communiques/cp03/aff/cp0396pt.htm.  
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 Idem – op. cit., p. 645. 
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 GT 29.º. Parecer 4/2007 sobre o conceito de dados pessoais – op. cit., p. 22. 
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Contudo a recolha pode não ser dos dados identificadores, mas de outros dados 

adicionais relativos ao indivíduo sem necessitar de conhecer a sua identidade. Para tal, “a 

criação de pseudónimos pode ser realizada mantendo a possibilidade de identificação, 

utilizando algoritmos de criptografia de duplo sentido
78

. O Grupo de Trabalho do artigo 29.º 

afirmou que “os dados pseudónimos identificáveis podem ser considerados como informação 

sobre pessoas que são directamente identificáveis. De facto, utilizar um pseudónimo significa 

que é possível remontar até à pessoa, de modo que a identidade da pessoa pode ser a 

descoberta, mas isto apenas em circunstâncias pré-definidas. Nesse caso, apesar de se 

aplicarem as regras de protecção de dados, os riscos existentes para as pessoas no que toca ao 

tratamento dessa informação indirectamente identificável serão na maioria dos casos 

reduzidos, de forma que a aplicação destas regras será justificadamente mais flexível do que a 

informação tratada sobre pessoas directamente identificáveis”
79

. 

Portanto, decorre a aplicabilidade da Diretiva n.º 95/46/CE de 24 de outubro no que 

toca algumas técnicas decorrentes do desenvolvimento da sociedade da informação 

nomeadamente, captação, transmissão, manipulação, gravação, conservação ou comunicação 

de dados de som e de imagem relativos às pessoas singulares. Não obstante “(…) os 

tratamentos desses dados só é abrangido pela presente Diretiva se for automatizado ou se os 

dados estiverem contidos ou se destinarem a ficheiros estruturados segundo critérios 

específicos relativos às pessoas a fim de permitir um acesso fácil dos dados pessoais em 

causa”
80

. O considerando 16 exclui do âmbito de aplicação da Diretiva, os tratamentos de som 

e imagem para efeitos de “segurança pública, de defesa, de segurança de Estado ou no 

exercício de actividades do Estado relativas a domínios e direito penal ou no exercício de 

outras actividades não abrangidas pelo âmbito da aplicação do direito comunitário”. 
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 “A camuflagem das identidades também pode ser feita de forma a tornar impossível a reidentificação, por 

exemplo, através de criptografia de sentido único que, em geral, cria dados anónimos”. Idem – op. cit., p. 18. 
79

 Idem – op. cit., p. 29. Numa perspetiva diferenciada, o autor Alexandre Sousa Pinheiro, afirma que “apesar do 

conceito amplo que a diretiva apresenta de dado pessoal, não parece que a sua funcionalização à identificação ou 

identificabilidade de pessoas singulares esgote a ratio do texto comunitário. Dados há que, provavelmente, ainda 

não permitem identificar um titular, mas permitem admitir a sua existência. Veja-se o recurso a alcunhas, nomes 

alterados ou pseudónimos, numa fase em que não seja identificável o titular dos dados. O mais que se pode 

afirmar consiste em verificar a probabilidade da existência de um titular de dados pessoais”. PINHEIRO, 

Alexandre Sousa – op. cit., p. 645. 
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 Considerando 15 e 16 da Diretiva n.º 95/46/CE de 24 de outubro.  



 

31 
 

Contudo estão incluídos no conceito de proteção os dados de interpretação, entre os 

quais se encontra o perfil pessoal
81

. Tais perfis podem ser desenvolvidos através de áreas 

específicas, consoante a finalidade. “Na área económica adquirem especial relevo os perfis de 

consumo, a partir dos quais se desenvolvem estratégias, por exemplo, de marketing directo”. 

Porém outros podem ser definidos, uma vez que, também nos domínios político e religioso 

podem ser traçados perfis em concordância com o artigo 8.º da Diretiva. “A importância do 

perfil, avaliado a propósito do conceito de dado pessoal, tem a relevância de manifestar um 

dado pessoal autónomo e não um conjunto de dados racionalmente organizado. No limite, 

pode haver exercício de direitos sobre o dado perfil por exemplo direito de acesso e não sobre 

os dados que o compõem”
82

. 

O grupo de trabalho do artigo 29.º classifica o conceito de dados pessoais que consta 

na Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro, baseado em quatro elementos: a) “qualquer 

informação”; b) “relativa a”; c) “identificada ou identificável” e d) “pessoa singular”. 

Contudo o “primeiro elemento, “qualquer informação”, apela a uma interpretação ampla, 

independentemente da natureza ou do conteúdo da informação objetiva como a subjetiva 

sobre uma pessoa, seja em que capacidade for, pode ser considerada como dados pessoais, e 

isto independentemente do meio técnico em que está contida. O segundo elemento, “relativa 

a”, sem sido frequentemente negligenciado, mas desempenha um papel crucial na 

determinação do âmbito material do conceito especialmente em relação a objetos e novas 

tecnologias. Existem três elementos alternativos, isto é, conteúdo, finalidade ou resultado, 

para determinar se uma informação é relativa a uma pessoa. Tal abrange igualmente 

informação que possa ser um claro impacto na forma como é tratada ou avaliada determinada 

pessoa. O terceiro elemento, “identificada ou identificável”, centra-se nas condições ao abrigo 

das quais uma pessoa deverá ser considerada como identificável, e sobretudo nos meios 

suscetível de serem razoavelmente utilizados pelo responsável pelo tratamento ou por 

qualquer outra pessoa na identificação da pessoa em causa. O contexto e circunstâncias 

especiais de um caso desempenham um papel importante nesta análise. O parecer trata 

também dos dados tornados pseudónimos e do uso de dados codificados com chaves na 

investigação estatística ou farmacêutica. O quarto elemento, “pessoa singular”, refere-se ao 

                                                           
81

 A proposta de emenda do Parlamento Europeu n.º 12 referia expressamente os perfis de personalidade na 

definição de dados pessoais. Ver EHMANN, Eugen e HELFRICH, Marcus – EG – Datenschtzrichtlinie. 

Kurzkommemntar. Colónia: Otto Schmidt, 1999, p. 73, apud, Idem – op. cit., p. 647. 
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 Idem – Ibidem. 
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requisito de que os dados são relativos a pessoas vivas. O parecer debate igualmente a 

interação com dados sobre pessoas mortas, nascituros e pessoas coletivas”
83

. 

Entretanto, outra qualificação de dados pessoais, a ter em conta para o presente estudo, 

são os dados biométricos
84

, que podem ser sempre considerados como informações relativas a 

uma pessoa singular, uma vez que, se referem a dados que pela sua própria identificação 

biométrica, são utilizados para identificação, autenticação ou verificação, pelo menos no 

sentido em que diferencie os indivíduos. O exemplo mais conhecido de um dado biométrico é 

a impressão digital. Os dados biométricos podem dividir-se em dois grupos, sendo que um 

deles abrange a categoria dos dados relativos as características físicas, ou anatómicos, tais 

como a impressão digital, a geometria da mão e dedos, das veias, da face ou da orelha, a íris, a 

retina, o odor, a voz ou o DNA. No outro grupo, encontramos os dados relativos as 

características comportamentais, como a assinatura escrita, a forma como toca nas teclas ou a 

forma como o indivíduo fala, ou ainda a análise e verificação de padrões que indiquem 

intenções subconscientes.  

No parecer 3/2012, o Grupo de trabalho do artigo 29.º classificou dados biométricos 

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”
85

. Todavia “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”, como referencia o GT29.º, “podem ser 

recolhidos para garantir ou aumentar a segurança dos sistemas de tratamento, através da 

aplicação de medidas adequadas para proteger os dados pessoais contra o acesso não 

autorizado”
86

. 
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 GT29.º. Parecer 4/2007 sobre o conceito de dados pessoais – op. cit., p. 26 e 27. 
84

 Os sistemas biométricos são aplicações de tecnologias biométrica, que permitem a identificação automática, 

ou a autenticação, verificação de uma pessoa. As aplicações para fins de autenticações verificações são 

frequentemente utilizadas para diversas tarefas em setores completamente diferentes e sob responsabilidade de 
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 Grupo de Trabalho do artigo 29.º – Parecer 3/2012 sobre a evolução das tecnologias biométricas. 00720/12/PT 

GT 193. [Em linha]. Bruxelas: Grupo de trabalho, 27/04/2012. p. 4. [Consult. 20 abril. 2015]. Disponível em 

http://www.gpdp.gov.mo/uploadfile/others/wp193_pt.pdf  
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 Idem – op. cit., p. 7. 
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Porém, existe a expressa proibição do tratamento de dados que revestem uma especial 

sensibilidade
87

, e embora admitindo exceções, essa proibição encontra-se prevista no artigo 

7.º da Lei n.º 67/98 de 26 de outubro, no artigo 8.º da Diretiva n.º 95/46/CE e também no 

artigo 35.º da CRP. Denomina-se tal proibição aos dados referentes a convicção filosófica ou 

política, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem racial ou étnica, 

bem como o tratamento de dados relativos à saúde e à vida sexual, incluindo os dados 

genéticos. Não obstante, “a classificação de certos dados como sensíveis pode ser ilusória, na 

medida em que um conjunto de dados não sensíveis devidamente organizado e tratado pode 

conduzir a resultados mais intrusivos do que os primeiros”
88

. 

 No que respeita aos dados de saúde, a jurisprudência constitucional, no acórdão n.º 

355/97, trata os dados de sensíveis, apesar da ausência do artigo 35.º da CRP, procedendo a 

sua integração nos dados originários na vida privada
89

, “os dados de saúde integram a 

categoria de dados relativos à vida privada, tais como as informações referentes à origem 

étnica, à vida familiar, à vida sexual, condenações em processo criminal, situação patrimonial 

e financeira”
90

.  

A CNPD também pronunciou-se, porém no sentido da desconformidade com o 

princípio da proporcionalidade, perante um projeto de proposta de lei que visava regular o 

tratamento de bases com fins administrativos e estabelecer a interconexão de dados entre o 

Serviço Nacional de Saúde, a administração fiscal e a segurança social para fiscalizar a 

atribuição de benefícios de saúde. A CNPD declarou que “o tratamento em conjunto de todos 

estes dados, em relação a cada utente até proporciona a realização do respectivo perfil de 

saúde (…) o tratamento sistemático e conjunto apresentar-se-ia claramente excessivo não 

compatível com o princípio da proporcionalidade”
91

. 
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 Faz-se aqui uma ressalva quanto os dados sensíveis, uma vez que este não será objeto do presente estudo, e a 

citação é meramente de caráter geral. Porém referenciamos alguns autores para a introdução ao tema, 

MARQUES, Garcia; MARTINS, Lourenço – op. cit., p. 347 e ss; CASTRO, Catarina Sarmento e – op. cit., p. 88 

e ss; QUEIROZ, Cristina – A protecção constitucional da recolha e tratamento de dados pessoais 

automatizados. Coimbra: Edições Almedina, SA, p. 291e ss; LOPES, J. de Seabra – op. cit., p. 779 e ss; 

FERREIRA, PEDRO – A Protecção de Dados Pessoais na Sociedade de Comunicação: Dados de Tráfego, 

Dados de Localização e Testemunho de Conexão. Lisboa: O Espírito das Leis Editora, p. 195 e ss. 
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 PINHEIRO, Alexandre Sousa – op. cit., p. 648. 
89

 Idem – op. cit., p. 723. 
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 Tribunal Constitucional Processo n.º 182/97, relator (a) Conselheiro Tavares da Costa [Em linha] (07/05/1997) 

[Consult. 02 Jan. 2015]. Disponível em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19970355.html.  
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 Comissão Nacional de Proteção de Dados – Parecer n.º 54/2001 [Em linha]. Lisboa: CNPD, 12/08/2011. 

[Consult. 17 Jan. 2015]. Disponível em http://www.cnpd.pt/bin/decisoes/par/40_54_2011.pdf.  
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Na base para a proteção dos dados, encontram-se os princípios fundamentais, 

determinando que os dados dever ser recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e 

legítimas e não serão posteriormente tratados de forma incompatível com essas finalidades. 

Os dados devem ser avaliados rigorosamente no que toca a necessidade e a proporcionalidade 

dos dados tratados.  

 

1.2.2 O tratamento de dados pessoais 

A definição de tratamento abrange não apenas qualquer operação ou conjunto de 

operações sobre dados pessoais, efetuados com ou sem meios automatizado, que se traduza na 

individualização, fixação e recolha de dados, mas ainda a sua utilização, interconexão, 

transmissão, utilização e publicação
92

. Embora não se possa atribuir fases aplicáveis a todos 

os tipos de tratamentos algumas são frequentes como a recolha, o registo e a conservação. 

Outras fases podem surgir, tais como a adaptação e alteração, recuperação, consulta, 

utilização, apagamento ou destruição, bloqueio ou destruição, comparação ou interconexão. 

Para tal, é necessário que o titular expresse o seu consentimento através de qualquer 

manifestação de vontade, livre, específica e informada, nos termos do qual o titular aceita que 

os seus dados pessoais sejam objeto de tratamento. Assim, só poderá ocorrer se o titular dos 

dados pessoais tiver dado de forma inequívoca o seu consentimento. O consentimento surge 

na Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, “como um fundamento geral de licitude (artigo 

7.º) e como um fundamento específico em certos contextos (artigo 8.º, n.º 2, alínea a) e artigo 

26.º, n.º 1 alínea a)). O artigo 7.º faz referência ao consentimento como o primeiro de seis 

fundamentos diferentes para legitimar o tratamento de dados pessoais. O artigo 8.º, por seu 

lado, prevê a possibilidade do consentimento legitimar o tratamento, que de outra forma seria 

proibido, de categorias especiais de dados (sensíveis). Neste caso, o grau de exigência para 

obtenção do consentimento é mais elevado, uma vez que este consentimento ultrapassa o grau 

de exigência normal, devendo ser explícito”
93

.  
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 “Qualquer operação ou conjunto de operações sobre dados pessoais, efetuadas com ou sem meios 

automatizados, tais como a recolha, o registo, a organização, a conservação, a adaptação ou alteração, a 

recuperação, a consulta, a utilização, a comunicação por transmissão, por difusão ou por qualquer outra forma de 

colocação à disposição, com comparação ou interconexão, bem como o bloqueio, apagamento ou destruição”. 

Conforme artigo 3.º al. a) e b) da Lei n.º 67/98 de 26 de outubro. 
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 Grupo de Trabalho do artigo 29.º – Parecer 15/2011 sobre definição de consentimento. 01197/11/PT WP187. 

[Em linha]. Bruxelas: Grupo de trabalho, 13/07/2011. p. 7. [Consult. 14 abril. 2015]. Disponível em 

http://www.gpdp.gov.mo/uploadfile/others/wp187_pt.pdf 
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No entanto, a ordem estabelecida pelo artigo 7.º da Diretiva n.º 95/46/CE, é relevante, 

uma vez que, em alguns casos, o consentimento não será bastante para legitimar o tratamento 

de dados pessoais, atendendo ao princípio da proporcionalidade. Desta forma, “obtenção de 

consentimento não exonera o responsável pelo tratamento das obrigações estabelecidas no 

artigo 6.º relativas à lealdade, necessidade e proporcionalidade, assim como a qualidade dos 

dados”
94

. 

Neste âmbito o n.º 1 do art.º 35.º da CRP garante ao titular dos dados o direito de 

conhecer a finalidade a que se destinam os dados informatizados que lhe digam respeito. Os 

dados serão recolhidos, com observância ao Princípio da Proporcionalidade
95

 e ao Princípio 

da Finalidade
96

, sendo esta explícita e legítima. Cada finalidade
97

 diferente corresponderá a 

um tratamento diverso, que deverá ser comunicado a CNPD, bem como alterações que sejam 

posteriormente introduzidas. A não comunicação do tratamento à CNPD, gera o 

incumprimento de obrigações relativas à proteção de dados, e a consequente punição com 

multa até 120 dias, e, ou até um ano de prisão, conforme previsto no art.º 43.º, n.º 1 al. a) da 

Lei da Proteção de Dados Pessoais. 

As condições do tratamento serão especificadas pela CNPD, através da autorização ou 

registo, conforme disposto no artigo 23.º da Lei n.º 67/98 de 26 de outubro. Entretanto, em 

alguns casos o tratamento de dados pessoais não tem de ser objeto de autorização, procedendo 

a CNPD ao simples registo. No caso dos registos, após o recebimento do formulário de 

notificação enviado pelo responsável do tratamento, a CNPD remeterá ao responsável uma 

comunicação informando os termos em que esta procedeu ao registo do tratamento de dados 

pessoais
98

. 

A Constituição da República Portuguesa, no n.º 3 do artigo 35.º, bem como o artigo 7.º 

da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, proíbe
99

 o tratamento de dados pessoais respeitantes a 

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

origem étnica, bem como o tratamento de dados relativos à saúde e à vida sexual, incluindo os 

dados genéticos. Considera-se do ponto de vista constitucional, as categorias de dados 
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 Idem – op. cit., p. 8. 
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 Conforme dispõe o artigo 5.º, n.º 1, da Lei n.º 67/98 de 26 de outubro. 
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 Em consonância com os artigos 5.º e 27.º n.º 3 da Lei n.º 67/98 de 26 de outubro. 
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 O mesmo princípio consta no art.º 8, n.º 2 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 
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 Este tratamento era publicado no relatório anual, da CNPD, conforme disposto no artigo 31.º da Lei n.º 67/98 

de 26 de outubro. [Em linha] [Consult. 5 Jan. 2015]. Disponível em 

http://www.cnpd.pt/bin/decisoes/decisoes.asp.  
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 Proibição prevista no art.º 193.º do Código Penal. 
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pessoais cujo tratamento, poderá revelar-se mais danoso para o titular, podendo gerar outros 

tipos de discriminações. Contudo, após a Revisão Constitucional de 1997, a Constituição 

passou a admitir que a lei possa autorizar o tratamento destes dados, desde que sejam 

estabelecidas garantias de não discriminação, podendo ainda o seu tratamento ter lugar caso o 

titular dos dados dê o seu consentimento expresso
100

.  

A composição de outros tratamentos, nomeadamente ao que se refere aos dados 

sensíveis, está sujeito, não a um mero registo, mas a um controle prévio da CNPD. O artigo 

28.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, sujeita a este controlo especial, o tratamento de dados 

que constam no n.º 2 do art.º 7.º referente aos dados sensíveis; no n.º 2 do art.º 8.º,de dados 

relativos à suspeita de atividade ilícitas, infrações penais, contraordenações e decisões que 

apliquem penas, medidas de segurança, coimas e sanções acessórias; e dados relativos ao 

crédito e a solvabilidade dos seus titulares, assim como a interconexão de dados pessoais, e a 

utilização de dados pessoais para fins não determinantes da recolha
101

.  

A CNPD pode autorizar, nos termos do artigo 27.º n.º 2, da Lei n.º 67/98, de 26 de 

outubro, a isenção de notificação para determinadas categorias de tratamentos quando os 

dados a tratar não sejam suscetíveis de por em causa os direitos e liberdades dos seus titulares. 

Estão isentos de notificação os tratamentos com a finalidade única de manutenção de registo, 

e que possam ser consultados pelo público em geral ou por qualquer pessoa que possa provar 

um interesse legítimo
102

. Este conceito também não se aplica aos tratamentos de dados 

pessoais efetuados por pessoa singular no uso de atividades exclusivamente pessoais ou 

domésticas
103

, como por exemplo no caso de lista de endereço de e-mails, a lista de números 

de telefone, a correspondência, etc. 

As operações que envolvam tratamento de dados pessoais, estão sujeitas, a notificação 

à Comissão Nacional de Proteção de Dados, o tratamento deve ser levado ao conhecimento 

desta entidade, antes da recolha destes
104

. Esta obrigação deverá ser cumprida pelo 
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 CASTRO, Catarina Sarmento e – op. cit., p.36 
101

 “A submissão destes tratamentos ao controlo prévio da CNPD resulta da previsão da Diretiva 95/46/CE, 

artigo 20.º ”. Idem – op. cit., p. 68 e 69. 
102

 A CNPD decidiu isentar das notificações, à Comissão, alguns tratamentos de dados pessoais com finalidades 

específicas, desde que respeitadas determinadas condições. O responsável pelo tratamento manterá algumas 

obrigações. [Em linha] [Consult. 27 Dez. 2014]. Disponível em http://www.cnpd.pt/bin/legal/isencoes.htm e no 

Diário da República n.º 22 II série de 27 de janeiro de 2000, na Deliberação 60/2000, disponível em 

https://dre.pt/.  
103

 Conforme dispõe, os artigos 3.º, n.º 2 da Diretiva n.º 95/46/CE de 24 de outubro, 4.º, n.º 2 da Lei n.º 67/98 de 

26 de outubro.  
104

 De acordo com o artigo 27.º da Lei n.º 67/98 de 26 de outubro. 

http://www.cnpd.pt/bin/legal/isencoes.htm
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responsável
105

 que irá proceder ao tratamento, que poderá ser pessoa singular ou coletiva, 

autoridade pública, o serviço ou qualquer outro organismo que, individualmente ou em 

conjunto com outrem, determine as finalidades e os meios de tratamentos dos dados 

pessoais
106

.  

O responsável pelo tratamento dos dados pessoais, bem como as pessoas, que no 

exercício das suas funções, tenham conhecimento dos dados pessoais tratados, ficam 

obrigados a sigilo profissional
107

, mesmo após o termo das suas funções
108

. As garantias de 

confidencialidade surgem associadas ao dever de sigilo profissional que recai sobre o 

responsável. “O responsável pelo tratamento deve pôr em prática as medidas técnicas e 

organizativas adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruição, acidental ou 

ilícita, a perda acidental, a alteração a difusão ou o acesso não autorizado”
109

, nomeadamente 

quando o tratamento implicar a sua transmissão por rede, e contra qualquer outra forma de 

tratamento ilícito, “estas medidas devem assegurar, atendendo aos conhecimentos técnicos 

disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação, um nível de segurança adequado em 

relação aos riscos que o tratamento apresenta e à natureza dos dados a proteger”
 110

. O 

responsável pelo tratamento ainda deverá ter controlo da entrada nas instalações; dos suportes 

de dados; controlo da inserção; da utilização; de acesso; de transmissão, de introdução e de 

transporte
111

. 

O Grupo de trabalho do artigo 29.º, salienta a importância do conceito de responsável 

pelo tratamento dos dados e a sua relação com o conceito de subcontratante e a forma como 

desempenham um papel fundamental na aplicação da Diretiva n.º 95/46/CE, “na medida em 

que determinam o responsável pelo cumprimento das normas sobre protecção de dados e o 
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 O art.º 14.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, impõe ao responsável pelo tratamento a adoção de medidas de 

segurança que salvaguardem a informação, e que mantenham a sua integridade e garantam a sua 

confidencialidade. 
106

 Conforme dispõe o art.º 3.º al. d) da Lei n.º 67/98 de 26 de outubro. 
107

 Crime com pena até 2 anos ou multa de 120 dias. Na forma agravada a pena será de 3 anos, conforme previsto 

no art.º 47.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 
108

 “(…) A proibição de acesso de terceiros a dados pessoais põe em destaque o perigo que da informática na 

vida privada resulta, sobretudo da perda de controlo dessas informações, que podem vir a ser disfuncionalmente 

utilizadas, e com grande rapidez, por grande número de pessoas e entidades, para fins que o interessado não 

conhece e em relação aos quais não tem qualquer possibilidade de intervenção. A noção de terceiros deve 

abranger todas as pessoas, devendo o pessoal informático que a lei ou código deontológicos considerem 

responsável pelo ficheiro estar sujeito a um dever de sigilo profissional, conforme a Lei n.º 67/98, artigo 34.º e 

Código Civil art.º 483.º e ss […] ”. CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA Vital – op. cit., p. 554. 
109

 Previsto no artigo 35.º, n.º 4 da Constituição da República Portuguesa. 
110

 Cf. dispõe o artigo 14.º, n.º 1 da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 
111

 Cf. dispõe o artigo 15.º in fine da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro.  



 

38 
 

modo como as pessoas em causa podem exercer os seus direitos na prática”
 112

. Portanto esta 

questão está relacionada com a atribuição da responsabilidade
113

, a distinção entre 

responsável pelo tratamento e subcontratante serve essencialmente para diferenciar os 

responsáveis pelo tratamento, em sentido estrito, das entidades que agem por conta destes. 

Ainda no mesmo parecer destacam a importância de definir o conceito a fim de determinar o 

direito nacional aplicável e assegurar o desempenho eficaz das tarefas de controlo atribuídas 

às autoridades responsáveis pela proteção de dados
114

. 

Por consequência e segundo J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, o exercício deste 

direito está sob o comando de alguns princípios tais como “a publicidade, isto é, 

conhecimento da criação e manutenção de registos informáticos; a justificação social, a 

criação e manutenção de ficheiros, bases de dados e bancos de dados deve ter um objetivo 

geral e usos específicos socialmente aceites; a transparência, ou seja, a clareza dos registos, 

quanto às espécies ou categorias de dados recolhidos e tratados, quanto à existência ou não de 

fluxos de informação, quanto ao tempo de tratamento, e quanto à identificação do responsável 

do ficheiro; a especificação de finalidades, ou seja, a finalidade da recolha e o processamento 

devem ser especificados logo no momento da recolha; a limitação da recolha
115

, que deve ser 

feita por meios lícitos através do conhecimento da pessoa a que respeitam ou autorização 

legal, restringir-se aos dados necessários para as finalidades especificadas
116

; o princípio da 

fidelidade os dados devem ser exatos, completos e atuais; a limitação da utilização, isto é, os 

dados, uma vez recolhidos e processados, devem ser exclusivamente utilizados para a 

prossecução dos fins previamente especificados; as garantias de segurança
117

, que impõem a 

                                                           
112

 “Estas definições foram formuladas durante as negociações relativas ao projecto de proposta da directiva no 

início da década de 90 e o conceito de “responsável pelo tratamento” foi basicamente retirado da Convenção 108 

do Conselho da Europa, adoptada em 1981. Durante estas negociações, verificaram-se algumas alterações 

importantes”. Grupo de trabalho do artigo 29.º – Parecer 1/2010 sobre os conceitos de responsável pelo 

tratamento e subcontratante. 00264/10/PT WP 169. [Em linha]. Bruxelas: Grupo de trabalho, 06/02/2010. p. 5 e 

6. [Consult. 03 Abr. 2015]. Disponível em http://www.gpdp.gov.mo/uploadfile/others/wp169_pt.pdf.  
113

 O GT29.º pronunciou-se a respeito do princípio da responsabilidade no Parecer 3/2010 sobre o princípio da 

responsabilidade. 00062/10/PT WP 173. [Em linha]. Bruxelas: Grupo de trabalho, 13/07/2010. [Consult. 03 

abril. 2015]. Disponível em http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp173_pt.pdf.  
114

Idem – op. cit., p. 6 e 9. 
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No mesmo sentido: “(…)Assim, evita-se que o indivíduo se transforme em um simples “objecto de 

informações” […]” CASTRO, Catarina Sarmento e – O Direito à autodeterminação Informativa e os novos 

desafios gerados pelo Direito à liberdade e à segurança no pós 11 de Setembro. Coimbra: Coimbra Editora, 

p. 77 e ss. 
116

 Respeitando os limites dos princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade. 
117

 Em 1983, numa decisão acerca da lei do recenseamento geral a população (Volkszählungsurteil), que 

impunha a todos os habitantes a resposta a um questionário que serviria quer para fins estatísticos, quer para 

fornecer dados pessoais a diferentes entidades administrativas, o Bundesverfassungsgericht reconheceu, 

autonomizado um Recht auf informationelle Selbstbestimmung, o direito à proteção contra a utilização dos seus 

dados pessoais, bem como o direito de este determinar a utilização e divulgação dos dados que lhe respeitam. 

Idem – op. cit., p. 77.
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adoção de medidas tendentes a proteger e garantir os dados contra, perda, destruição e acesso 

de terceiros; a responsabilidade, que se traduz em imposição de especiais deveres legais e 

deontológicos aos responsáveis pelos ficheiros; princípio da política de abertura, os ficheiros, 

bancos e base de dados devem garantir a transparência da ação administrativa, sobretudo 

quanto à clareza dos registos, às espécies e categorias de dados recolhidos e tratados, à 

existência ou não de fluxos de informação, ao tempo de tratamento e à identificação do 

responsável do ficheiro; princípio de limitação no tempo os dados devem ser cancelados, uma 

vez obtidas as finalidades a que se propunham”
118

. 

Dado o conceito que resulta do artigo 3.º, al. b), considera-se tratamento de dados 

pessoais a consulta, recolha, o registo, a organização, reorganização, adaptação e a 

conservação, ainda que meramente identificativos. No que respeita ao tratamento, a Lei n.º 

67/98, de 26 de outubro, aplica-se ao tratamento de dados realizados por meios 

automatizados, mas também por meios parcialmente automatizados, ou manuais
119

. O 

considerando 27 da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, enuncia que “a proteção das 

pessoas deve aplicar-se tanto ao tratamento automatizado de dados como ao tratamento 

manual; que o âmbito desta proteção não deve, na prática, depender das técnicas utilizadas, 

sob pena de se correr sério risco de a proteção poder ser contornada; que, em todo o caso, no 

que respeita ao tratamento manual, a presente diretiva apenas abrange os ficheiros e não as 

pastas estruturadas (…). O considerando apresenta-se claro na inclusão dos tratamentos 

manuais de dados, não só por envolverem matéria pessoal, mas também para evitar casos de 

utilização fraudulenta dos meios manuais, evitando-se as regras de proteção da Diretiva e dos 

direitos nacionais”
120

. 

Em relação as novas tecnologias, o Tribunal de Justiça da União Europeia, no acórdão 

de 06 de novembro de 2003, considerou, com base no artigo 3.º, n.º 1 da Diretiva n.º 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA Vital – op. cit., p. 552 e 553. No mesmo sentido, MARQUES, 

Garcia; MARTIS, Lourenço – op. cit., p. 346 e 347. 
119

 Artigo 3.º, n.º 1 da Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro e Esclarecimento da CNPD em relação ao tratamento 

dos dados pessoais em ficheiros manuais. Comissão Nacional de Proteção de Dados – Regime relativo ao 

tratamento de dados pessoais em ficheiros manuais. Deliberação n.º 14/2002 [Em linha]. Lisboa: CNPD, 

15/01/2002. [Consult. 17 Dez. 2014]. Disponível em http://www.cnpd.pt/bin/orientacoes/DEL14-2002-

REGIME-DADOS-MANUAIS.pdf.  

Para exemplificar essa matéria Catarina Sarmento e Castro descreve como exemplo de um tratamento, 

parcialmente automatizado, realizado com recurso a meios informáticos, que se limite a organizar os nomes dos 

utentes de um serviço público aos quais esteja ligado um número de processo, que permita, depois, mediante 

identificação desse mesmo número associar uma pasta em papel de que constam outros elementos. Em relação 

aos ficheiros manuais, a autora refere as fichas de atendimento de um consultório, organizadas por ordem 

alfabéticas, ou de uma conta-corrente numa mercearia. CASTRO, Catarina Sarmento e de 26 de outubro p.106.  
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 PINHEIRO, Alexandre Sousa – op. cit., p. 654. 
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95/46/CE, de 24 de outubro que “a operação que consiste na referência, numa página da 

internet, a várias pessoas e a sua identificação pelo nome ou por outros meios, por exemplo, 

o número de telefone ou informações relativas às suas condições de trabalho e aos seus 

passatempos”, constitui um tratamento de dados pessoais. A operação de recolha com o fim 

de constituir um ficheiro já será considerada um tratamento. Em alternativa ao acesso direto a 

um ficheiro, estabelece-se a comunicação dos dados por transmissão, por difusão ou por 

qualquer outra forma de colocação à disposição, como acontece quando a entidade patronal 

comunica dados do trabalhador à Administração Fiscal
121

. 

Desta forma, “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 parece 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 necessário, devem ser apagados. A 

criação de uma base permanente de dados biométricos não é, a priori, necessária para esta 

finalidade”
 122

.. Os dados biométricos devem ser tratados de acordo com os princípios visados 

no artigo 7.º da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, e 6.º da Lei n.º 67/98 de 26 de 

outubro. 

Outra forma de tratamento é a interconexão de dados
123

 que “consiste na possibilidade 

de relacionamento dos dados de um ficheiro com os dados de um ficheiro ou ficheiros 

mantidos por outros responsáveis, ou mantidos pelo mesmo responsável com outra 

finalidade”
124

. Este tratamento só pode ter lugar quando houver autorização legal, ou ainda, 
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 Idem – op. cit., p.107. 
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 GT29.º. Parecer 3/2012 – op. cit., p. 08 e 11.  
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 Proibição prevista no art.º 193.º do Código Penal “(…) Quem criar, mantiver ou utilizar ficheiro automatizado 

de dados individualmente identificáveis e referente a convicções politicas, religiosas ou filosóficas, à filiação 

partidária ou sindical, à vida privada, ou a origem étnica, é punido com pena de prisão até dois anos ou com pena 

de multa até 240 dias (…)” 
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 Cf. dispõe o artigo 3.º al. i) da Lei n.º 67/98 de 26 de outubro. 
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quando autorizada pela CNPD, devendo ser “adequada à prossecução das finalidades legais 

ou estatutárias e de interesses legítimos dos responsáveis dos tratamentos, não implicar 

discriminação ou diminuição dos direitos liberdades e garantias dos titulares dos dados, ser 

adequadas medidas de segurança e ter em conta o tipo de dados objecto da interconexão”
125

. 

Cabe salientar que a interconexão de tratamentos de dados que estejam na posse de um 

mesmo responsável, mas que tendo finalidade diferentes, constituem tratamentos diversos. 

Qualquer pessoa que seja titular dos dados tem o direito de obter do responsável pelo 

tratamento, informações acerca da finalidade, comunicação, retificação, eliminação, bloqueio 

ou notificação a terceiros. O direito de acesso será exercido pela CNPD, ou por outra 

autoridade independente a quem a lei atribua a verificação do cumprimento da legislação de 

proteção de dados, quando o tratamento envolver questões de segurança de Estado e à 

prevenção ou investigação criminal
126

. 

  O titular dos dados pessoais tem o direito de se opor em qualquer altura, por razões 

ponderosas e legítimas relacionadas com a sua situação particular, a que os dados que lhe 

digam respeito sejam objeto de tratamento, salvo disposição legal em contrário. “Qualquer 

pessoa tem o direito de não ficar sujeita a uma decisão que produza efeitos na sua esfera 

jurídica ou que afete de modo significativo, tomada exclusivamente com base num tratamento 

automatizado de dados (…)”
127

. A Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro no artigo 14.º 

consagra a possibilidade geral de oposição ao tratamento por parte do titular a que os dados 

dizem respeito. 

O bloqueio o apagamento ou a destruição dos dados pessoais, também constituem um 

tratamento, que será autorizado pela CNPD. O artigo 45.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, 

é claro quando determina “quem sem devida autorização, apagar, destruir, danificar, 

suprimir ou modificar dados pessoais, tornando-os inutilizáveis ou afetando a sua 

capacidade de uso, é punido com prisão até dois anos ou multa até 240 dias”. Está sujeito ao 

crime de desobediência qualificada, quem depois de ser notificado para o efeito, não 

interromper, cessar ou bloquear o tratamento de dados pessoais. 

Ainda assim, qualquer pessoa pode apresentar uma queixa a CNPD, e recorrer nos 

termos da lei a meios administrativos ou jurisdicionais para garantir o cumprimento das 
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 Cf. o artigo 35.º, n.º 2 da CRP e art.º 9.º, n.º 2 da Lei n.º 67/98 de 26 de outubro. 
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 Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, artigo 10.º e 11.º. 
127
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disposições legais relativo a essa matéria, bem como o direito de obter do responsável a 

reparação pelo prejuízo sofrido
128

. 

Com efeito o tratamento de dados pessoais deve resultar de todas as exigências 

estabelecidas por lei. Já vimos que o consentimento não exclui a ilicitude, porém “o conceito 

de consentimento está tradicionalmente ligado a ideia de que a pessoa em causa deve exercer 

controlo sobre a utilização que é feita dos dados que lhes dizem respeito”. Do ponto de vista 

dos direitos fundamentais, o controlo exercido através do consentimento constitui um 

conceito importante, a autonomia da pessoa em causa é simultaneamente uma condição prévia 

e uma consequência do consentimento
129

. 

 

1.3 O direito de controlar a utilização das informações pessoais 

Com a publicação do texto The Right to Privacy, de Samuel Warren e Louis Brandeis, 

incitou um novo direito identificado pela doutrina americana de “right to be let alone”, 

associado a imprensa escrita e ao uso de imagens fotográficas. Os autores defendem a 

proteção conferida a pensamentos, sentimentos e emoções, expressa através da escrita ou pela 

arte, enquanto consista na prevenção da sua publicação, considerado apenas uma forma de 

proteger um direito geral do indivíduo, o direito a ser deixado só. O direito à privacidade 

ainda não estava intimamente ligado ao uso das novas tecnologias de informação, encontrava-

se nos moldes gerais dos direitos de personalidade. Não obstante o efeito causado pela 

pequena máquina fotográfica e o fácil acesso a qualquer indivíduo, transformou as pessoas e 

as situações da vida em potenciais alvos de devassa e discriminação, razão pelo qual fez 

surgir aos autores a “necessidade de intervir pelo meio que lhes era possível”
130

.No entanto, 

“o bem jurídico da privacy vai além do direito à imagem”, porém tendo em conta que a 

realidade em que Samuel Warren e Louis Brandeis, por ora encontravam-se, não oferecia uma 

diversidade como o cenário atual.  

Por isso, apesar dos problemas diferirem no tempo “a doutrina norte-americana da privacy 

desenvolveu-se autonomamente, quando comparada com o pensamento jurídico europeu; 

porém, a captação de imagens ou de sons produzidos por uma pessoa em particular, 
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 Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, artigo 33.º e 34.º. 
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 GT29.º. Parecer 15/2011 – op. cit., p. 7. 
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 PINHERO, Alexandre Sousa – op. cit., p. 317. 
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importante para o desenvolvimento de uma nova disciplina que regulasse e garantisse a 

proteção dos bens de personalidade”
131

.  

Atualmente, na ordem jurídica portuguesa, a tutela geral da personalidade está prevista no 

artigo 70.º do Código Civil, no qual estabelece que a lei protege os indivíduos contra qualquer 

ofensa ilícita ou ameaça à sua personalidade física ou moral, igualmente previsto no 

Constituição, no artigo 26.º, n.º 1, quando se refere ao direito “ao desenvolvimento da 

personalidade
132

”, e ao qual se complementa o artigo 80.º do Código Civil. Apesar da 

consagração deste direito geral de personalidade, ao contrário da doutrina e jurisprudência 

americana, a doutrina portuguesa autonomizou um direito especial de personalidade referido à 

defesa da intimidade da vida privada deste modo dando a privacy o alcance que se lhe deve 

atribuir
133

.  

Surge uma nova proteção da personalidade, um direito de proteger as informações 

pessoais, perante as ameaças provocadas pelo uso de meios automáticos. Consagrado no 

artigo 35.º da CRP, esse direito de controlar a utilização das informações pessoais, a que diz 

respeito a cada indivíduo, traduz-se na proteção contra a intromissão na privacidade a que 

esses dados digam respeito e ao uso indevido e não autorizado destas informações pessoais
134

. 

Esse direito à autodeterminação informacional, marca os limites entre a esfera privada e o 

domínio do exercício dos poderes de autoridade, bem como de outros particulares que sejam 

responsáveis pelo tratamento dos dados informáticos ou dos constantes de ficheiros manuais, 

como é o caso do direito de sigilo de correspondência e de outros meios de comunicação, que 

consta no artigo 34.º da CRP.  
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 TEMUULEN, Baata – Das Recht am eigenen Bild. Hamburgo: kovac, 2006, p. 21, apud, PINHERO, 

Alexandre Sousa – op. cit., p. 435. 
132

 “O direito ao desenvolvimento da personalidade era um dos direitos “constantes de leis”, mais expressamente, 

no Código Civil, que passou, na 4.ª Revisão, de direito, liberdade e garantia de natureza materialmente 

constitucional a direito, liberdade e garantia formalmente constitucional […] a personalidade, não surge, no 

contexto constitucional português, como uma espécie de direito englobante ou de “direito mãe”, à semelhança do 

que acontece na Constituição da República Federal da Alemanha (art.º 2.º-1), onde se consagra um “direito ao 

livre desenvolvimento da personalidade”. […], No ordenamento jurídico português estes direitos merecem 

recorte material específico e são constitucionalmente consagrados como direitos autónomos”. CANOTILHO, J. 

J. Gomes; MOREIRA Vital – op. cit., p. 463 e ss. 
133

 CASTRO, Catarina Sarmento e – Direito da Informática, Privacidade e Dados pessoais. Coimbra: Edições 

Almedina, SA, p. 23 e CASTRO, Catarina Sarmento e – O Direito à autodeterminação Informativa e os 

novos desafios gerados pelo Direito à liberdade e à segurança no pós 11 de Setembro. Coimbra: Coimbra 

Editora, p. 69. 
134

 ALMEIDA, Susana – As Comunicações publicitárias electrónicas não solicitadas e a proteção dos 

consumidores: a regra de opt in e a opção de inscrição em lista Robinson. Revista Portuguesa de Direito do 

Consumo. Coimbra: Associação Portuguesa de Direito do Consumo, p. 57. 
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O desenvolvimento das novas tecnologias da informação fomentou a comunicação de 

dados num ambiente digital, frágil, que facilmente poderão ser observados, recolhidos e 

controlados, em virtude dos indícios eletrónicos que os seus utilizadores libertam. Tornam-se 

cada vez mais importantes as garantias contra o tratamento e a utilização abusiva de dados 

pessoais informatizados e a sua relação de tensão com vários direitos, liberdades e garantias. 

O direito a autodeterminação informativa, consagrado no artigo 35.º da CRP, será o direito de 

cada pessoa controlar a informação disponível a seu respeito.  

É de salientar que o direito à autodeterminação informativa nasce para garantir à 

intimidade da vida privada, no que respeita aos tratamentos dos dados pessoais. Seguindo o 

artigo 8.ºda Convenção Europeia dos Direito do Homem, casos como Niemitz v. Alemanha, de 

16 de dezembro de 1992, A-251-B; Leander v. Suécia, de 7 de maio de 1987, A116; Gaskin v. 

Reino Unido, de 7 de julho de 1986, A160
135

; contribuíram para a composição do conceito de 

vida privada, embora ainda não seja observada do ponto de vista de um Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung
136

. 

Por sua vez, em Espanha
137

, as novas tecnologias fizeram surgir a necessidade de um novo 

direito fundamental para proteger os dados, a jurisprudência constitucional espanhola
138

, 

ampliou o catálogo vigente dos direitos fundamentais ao considerar como tal o direito à 

proteção de dados, apoiando-se sobretudo no disposto no artigo 18.º, n.º 4 e 10.º n.º 2 da 

Constituição Espanhola. Contudo o novo direito exige também para a sua concretização a 

conexão aos direitos fundamentais da liberdade e igualdade
139

; privacidade e intimidade
140

; 
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 O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem considerou importante para a delimitação da vida privada, o uso 

de informações várias acerca da vida de um cidadão, e a questão do acesso pelos próprios a esses mesmos dados. 

Outras decisões são relevantes, como o caso Friedel v. Áustria, de 31 de janeiro de 1995, A325-B; Zv. Finlândia, 

de 25 de fevereiro de 1997; MS v. Suécia, de 27 de agosto de 1999; Amann v. Suiça, de 16 de fevereiro de 2000 

apud, CASTRO, Catarina Sarmento e – Direito da Informática, Privacidade e Dados pessoais, p. 26. 
136

 “O Recht auf informationelle Selbstbestimmung autonomizado pela jurisprudência constitucional alemã, em 

1983, refere-se ao poder reconhecido ao indivíduo, como resultado da noção de autodeterminação, de decidir, ele 

mesmo, acerca da utilização que pode ser feita das suas informações pessoais, devendo ser o próprio a 

determinar quando, e em que medida, as revela”. Idem – op. cit., p. 28. 
137

 “las normas españolas de protección  de datos establecen una serie de medidas de seguridad mínimas 

obligatorias y que se clasifican en  tres niveles (básico, medio y alto)  en función del tipos de datos y 

tratamientos realizados” . LÓPEZ-LAPUENTE, Leticia – La conservación de los datos por los operadores de 

servicios de comunicaciones. Madrid: Dykinson, S. L. Meléndez Valdés, p.76. 
138

 Sentenças 290/2000 e 292/2000, de 30 de novembro. [Em linha] [Consult.18 Jan. 2015]. Disponível em 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/sentencias/tribunal_constitucional/index-ides-

idphp.php.  
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 Cf. dispõe artigo 1.º da Constituição Espanhola. [Em linha] [Consult.18 Jan. 2015].Disponível em 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A1978-31229  
140

 Cf. dispõe artigo 18.º, n.ºs 1 à 3 da Constituição Espanhola. [Em linha] [Consult.18 Jan. 2015]. Disponível em 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A1978-31229 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/sentencias/tribunal_constitucional/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/sentencias/tribunal_constitucional/index-ides-idphp.php
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229
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igualdade e não discriminação
141

; dignidade da pessoa humana
142

 e da faculdade de 

autodeterminação pessoal
143

. Em Portugal o Tribunal Constitucional emitiu decisões 

relacionadas com o direito à autodeterminação informativa, onde sustentou que o artigo 35.º 

da CRP incorpora direitos, liberdades e garantias
144

.  

Consoante as várias disposições europeias e internacionais que regulam a matéria de 

proteção de dados, em especial atenção a Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, tentam 

compatibilizar o direito à circulação da informação, com o direito sobre a informação, 

refletindo no direito à reserva da intimidade da vida privada. O desenvolvimento económico, 

o progresso social é fomentado por uma União cada vez mais estreita, o funcionamento do 

mercado interno, ao permitir a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais, 

exige para tal, a livre circulação dos dados pessoais entre Estados- Membros
145

. 

Considerando o direito da personalidade traduzido no direito a “ser socialmente respeitado 

na sua identidade, em coerência com a noção de um direito geral da personalidade, o direito 

individual de autodeterminação incluíra todos os bens jurídicos naquele integrado, como, por 

exemplo, a honra, o nome, a imagem, a imagem relativa ao modo de vida, o carácter, a 

palavra falada, a palavra escrita, a vida privada e a área secreta”
146

.Entretanto o que está 

implícito neste direito não será, tão-só, o direito à proteção da privacidade, mas um direito a 

opor-se à sua recolha e difusão, assegurando que cada indivíduo não esteja nu na sua esfera 

privada e pessoal, proporcionando uma consciência face aos tratamentos existentes, e a opção 

de controlar e decidir o que os outros podem saber a respeito da sua intimidade
147

.  

O primeiro direito a observar é o direito de acesso aos dados pessoais, o direito de 

conhecer os dados que constam de registos, informáticos ou manuais, independente da sua 

natureza, pública ou privada, permitindo ao titular o direito de retificação e atualização dos 

dados pessoais, havendo necessidade de correção ou atualização. Ainda assim, a lei garante a 
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 Cf. dispõe artigo 14.º da Constituição Espanhola. [Em linha] [Consult.18 Jan. 2015].Disponível em 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A1978-31229 
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 Cf. dispõe artigo 9.º, n.ºs 2 e 10.º, n.º 1 da Constituição Espanhola. [Em linha] [Consult.18 Jan. 2015]. 
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 TEIXEIRA, Maria Leonor da Silva – op. cit., p. 85. 
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 Tribunal Constitucional. Processos n.ºs 182/89, de 2 de março de 1989; 355/97, de 7 de junho de 1997 e 

255/2002, de 8 de julho de 2002 [Em linha] [Consult. 02 Jan. 2015]. Disponível em 
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  Preâmbulo 1, 2 e 3 da Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro.  
146

 Sobre a teoria dos círculos de proteção da personalidade de Henrich Hubmann (Schutzkreise Theorie) 

PINHERO, Alexandre Sousa – op. cit., p. 446 à 448. 
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 No mesmo sentido, PINA, Pedro – Direitos do autor, autodeterminação informativa e panoptismo 

digital. Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p 310-316 
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possibilidade de eliminação dos dados pessoais, seja, quanto a dados incorretos, ou quanto a 

dados cujo tratamento seja proibido. Precedente a esses direitos, encontra-se o direito à 

informação
148

, que corresponde ao direito de conhecer a identidade dos responsáveis e ao 

esclarecimento sobre a finalidade dos dados.   

É uma liberdade, um direito de dispor das suas informações pessoais, um poder de 

controlo através de cujo exercício se permitirá que cada indivíduo preserve a sua própria 

identidade informática. Esse dever de proteção cabe ao Estado, estabelecendo restrições à 

atividade privada de colheita, tratamento e utilização de dados pessoais por parte de entidade 

privada, bem como à CNPD controlar e fiscalizar o cumprimento das disposições legais e 

regulamentares em matéria de dados pessoais
149

.Uma das preocupações que os precursores da 

proteção de dados tiveram presente respeitava, exatamente, a definição de perfis, ou seja, à 

recusa da informática como ferramenta para instrumentalizar a pessoa humana através da sua 

decomposição em parcelas, gerando perfis públicos e integrando o utilizador no ambiente 

digital com categorias gerais
150

. 
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 No mesmo sentido, CASTRO, Catarina Sarmento e – O Direito à autodeterminação Informativa e os 

novos desafios gerados pelo Direito à liberdade e à segurança no pós 11 de Setembro, p. 79. 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA Vital – op. cit., p. 554. 
150
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2. Dados pessoais e privacidade do utilizador no setor das comunicações eletrónicas 

O problema da proteção de dados pessoais no mundo virtual assume contornos 

preocupantes. Torna-se, portanto, frequente a utilização das novas tecnologias em operações, 

muitas vezes não consentidas e desproporcionadas na esfera pessoal do utilizador
151

 

telemático, facilitando a criação de grandes bases de perfis, enfatizando o comércio 

descontrolado de informação e a publicidade agressiva e invasiva. 

Portanto numa abordagem necessariamente centrada no utilizador
152

, é manifesto 

afirmar que a tese de que o digital, na medida em que recria os próprios indivíduos e as 

sociedades em que vivem, está a recriar os modelos de consumo e as dinâmicas de relação 

com as marcas. A informação em linha representa um novo mundo de múltiplas 

possibilidades. No digital, e a partir dele, os indivíduos registam o que fazem, editam o que 

são e o que consomem, fruem o real e o conteúdo digital como partes integrantes de uma 

mesma experiência.  

A utilização de sistemas informatizados em diversas áreas de consumo, à qual hoje torna-

se quase imprescindível, tornou-se numa realidade em constante mutação, com capacidade de 

armazenar cada detalhe e subtileza das ações que ajudam realizar. O consumidor digital existe 

em um ambiente onde a maioria das suas ações, são passíveis de registo e de posterior 

utilização. Esta transformação tem implicações nos comportamentos de consumo e nas 

relações que estabelecem com as marcas.  

A abundância da informação passível de ser obtida pode caracterizar uma maior 

vulnerabilidade do consumidor em relação aos que detêm a informação pessoal. 
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 É considerado “utilizador a pessoas singular ou coletiva que utiliza ou solicita um serviço de comunicações 

eletrónicas acessível ao público”, conforme disposto no artigo 3.º, alínea mm), da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

fevereiro. A Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto conceitua, no artigo 2º, n.º 1, alínea c), utilizador como “qualquer 
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Garcia; DIAS, Pedro Simões – CyberLaw em Portugal. Lisboa: Centro Atlântico, p. 292. 
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2.1 Privacidade e identidade pessoal na sociedade digital e nas suas redes 

Notemos o exemplo de J. de Seabra Lopes, quando descreve a rotina de um indivíduo 

em que, ao iniciar o seu dia “acorda com o som de um telefone comandado pelo computador 

do seu operador telefónico central e a hora de despertar fica registada. Quando utiliza a 

electricidade, água e gás, os sensores de fluxos fazem o registo instantaneamente nos 

computadores das empresas fornecedoras. No seu percurso para o trabalho é filmado na 

estação do comboio, do metropolitano, a passagem do seu carro é registada nas portagens e é 

filmado pelo sistema urbano de controlo de tráfego (e eventualmente pela polícia de 

trânsito).Entretanto se utiliza o telemóvel para informar que está retido num engarrafamento, 

é possível localizá-lo com grande aproximação e verificar a veracidade da informação. É 

também filmado ao arrumar o carro no parque de estacionamento e a retirar o dinheiro do 

multibanco. Ao entrar na empresa recolhe o cartão electrónico de presença e todos os seus 

passos passam a ser seguidos através do computador de controlo. Ademais, todos os seus 

telefonemas são registados na central telefónica incluindo o número dos telefones chamados e 

a duração das chamadas. No intervalo do almoço, ou no regresso a casa; o indivíduo faz 

compras e o tipo de produto que compra fica registado na base de dados do hipermercado e no 

seu banco, se efectuar o pagamento com cartão. Ambos têm construído o perfil sócio- 

económico do mesmo. De vez em quando, o indivíduo vai ao médico a sua ficha médica está 

registada na base de dados da clínica que pode pertencer ao grupo que domina o seu banco, 

bem como a sua companhia de seguros, o seu hipermercado, o seu operador de 

telecomunicações fixas e móveis e eventualmente até a empresa onde trabalha. Nas suas 

deslocações e no regresso a casa repetem-se as filmagens
153

. Finalmente na tranquilidade do 

lar, alguém vigia se acendeu a lareira, se tomou banho, o que está a ver no seu computador e, 

ocasionalmente escuta as suas conversas”
154

. 

Deparamo-nos todos os dias com situações idênticas à supra citada
155

. Na maioria dos 

casos o tratamento de dados só acontece porque nós consentimos, outros inevitavelmente o 
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 A captação, gravação e tratamento de imagem através de meios eletrónicos encontra-se regulada, entre outros, 

na Lei n.º 1/2005, de 10 de janeiro e pelo Decreto-Lei n.º 207/2005, de 29 de novembro, com as devidas 

adaptações constantes na Lei n.º 67/98 de 26 de outubro.  
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 LOPES, J. de Seabra – op. cit., p. 788 e 789.  
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 Resta-nos aqui abrir um parêntesis em relação a internet das coisas, onde os aparelhos inteligentes ligados a 

internet caminham para tornar-se uma presença trivial no quotidiano. Com o crescimento e desenvolvimento de 

produtos e serviços para a internet das coisas, os analistas pressupõem um crescimento significativo. Estima-se 

que haja 28 milhões destes aparelhos conectados em 2020, três vezes mais do que o contabilizado em 2013. O 

avanço tecnológico é vertiginoso. Há sem dúvida um conjunto de problemas sem fim, no que toca a proteção de 

dados pessoais, problemas relacionados com a recolha, transmissão, conexão e armazenamento destes. Contudo, 

não é possível prever todos os incidentes provocados pelas novas tecnologias. A internet, como já foi dito, 
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consentimento não inviabiliza a realização da operação sobre os dados pessoais. Citamos por 

exemplo o caso da videovigilância que está presente em muitos atos do quotidiano e que na 

maioria das vezes não carece do consentimento expresso daqueles que têm a sua imagem 

capturada. Trata-se da proteção do utilizador em si mesmo, naquilo que de mais íntimo e 

pessoal lhe possa dizer respeito, a sua privacidade e mais concretamente a proteção dos seus 

dados pessoais face às ingerências propiciadas pelo uso das tecnologias da informação. 

Por vezes facultamos informações sem saber ao certo para qual finalidade, naquele 

momento, estarão a ser recolhidas. Não questionamos o porquê, este ou, aquele dado é 

necessário, por exemplo, no caso da recolha para um respetivo cartão de fidelização de 

clientes ou até mesmo para um questionário de satisfação. Parecem inofensivos, 

despropositados. Na realidade a recolha e a utilização de ficheiros que contenham dados 

pessoais, sejam de conexão ou de tráfego, devem respeitar o princípio da recolha leal dos 

dados e o direito de oposição dos respetivos titulares. Estes dados representam um verdadeiro 

mercado para o comércio eletrónico, sendo preciso proteger os utilizadores de práticas 

abusivas, como referencia Garcia Marques e Lourenço Martins “os dados encontram-se 

armazenados na memória do computador como o dinheiro se encontra depositado num 

banco, revelando assim, a acessibilidade, a disponibilidade imediata (…)”
156

.  

Nos casos de fornecimento de dados pessoais pelo próprio utilizador, mediante oferta 

de serviços gratuitos, ou de obrigatoriedade de preenchimento de formulários ou 

questionários, com dados pessoais, tais como o endereço eletrónico, identidade, referências 

postais ou telefónicas, bem como informações sócio- económicas, podem levantar algumas 

dúvidas em relação aos princípios da finalidade e da qualidade
157

. Qualquer manobra efetuada 

para a angariação e recolha de dados pessoais dos consumidores trazem recursos inegáveis 

aqueles que possam usufruir destas informações.  

A partilha de dados pessoais torna-se cada vez mais acelerada, marcas de 

supermercados, lojas de roupa, farmácia, entre muitos outros, muniram-se de um poderoso 

instrumento, o “chamado cartão de desconto” ou “cartão cliente”. Todas essas redes oferecem 

em troca descontos, acumulação de pontos, eventos exclusivos, produtos gratuitos, mas para 

                                                                                                                                                                                     
contém muitas especificidades, sendo o trabalho de prevenção ingrato, e a necessidade de atualização constante. 

Em relação a propagação da internet das coisas, PEREIRA, João Pedro – Empresas foram a Las Vegas vender a 

internet das coisas. Público. [Em linha]. Lisboa. (10/01/2015). [Consult. 25 março 2015]. Disponível em 

http://www.publico.pt/tecnologia/noticia/empresas-foram-a-las-vegas-vender-a-internet-das-

coisas1681757?page=-1. 
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 MARQUES, Garcia; MARTINS, Lourenço – op. cit., p.447. 
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 Idem – op. cit., p.437 e 438. 
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isso obtêm informações pessoais
158

 valiosas do ponto de vista do mercado, que determinarão 

o que consomem, como compram, onde compram e porque consomem. Estes cartões podem 

facultar informações, dignas de todo o crédito, que mais nenhuma outra ferramenta poderá por 

à disposição dos interessados. Além dos dados pessoais que ficam registados aquando da 

adesão desses cartões, tais como nome, morada, sexo, filiação, telefone, correio eletrónico, o 

número de pessoas no agregado familiar, profissão, e por vezes até o número de identificação 

bancária, é traçado o perfil a partir da utilização dos mesmos. 

Podemos verificar na autorização n.º 81/2002, emitida pela CNPD, que o 

consentimento passa, para a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, por uma manifestação de 

vontade, livre, específica e informada, nos termos da qual o titular aceita que os dados 

pessoais sejam objeto de tratamento de tratamento. Implicando o tratamento de dados, a 

realização de perfis de consumo, uma certa invasão da esfera privada, uma vez que, a 

legitimidade do tratamento por parte do responsável pelo tratamento dependente de uma 

manifestação de vontade do titular dos dados
159

. 

O interesse pelas bases de dados é dinamizado pela disponibilização, quase imediata, 

dos conteúdos digitais nos meios eletrónicos e através da internet. Resta-nos relembrar que 

todas as bases de dados têm de ser registadas e autorizadas pela CNPD, sendo que só o 

indivíduo pode autorizar a utilização dessa informação, nomeadamente por entidades 

terceiras.  

Todavia, a par desta irrefutável vulnerabilidade, o consumidor e todos os destinatários 

deste sistema também retiram dele benefícios, tais como o da ubiquidade, instantaneidade, 

interatividade, acessibilidade a partir do conforto seu domicílio ou de qualquer outro lugar 

que necessite, bem como a redução de despesas em muitos domínios. São vastas as vantagens 

que o utilizador poderá retirar, é evidente. Mas por outro lado, mesmo não tendo menoridade 

tecnológica
160

, como menciona José de Oliveira Ascensão, fica numa situação de 

vulnerabilidade informática quase total, pelo ponto de vista da privacidade. “É preciso uma fé 

piedosa na auto contenção dos órgãos públicos para não sentir que quase toda a vida dos 

destinatários está à mercê de uns tantos cliques (…) 
161

”. A proteção de dados pessoais na 
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 “Na realidade, a informação passa a ter cada vez mais valor económico”. Cfr. LISBOA, Roberto Senise – O 

consumidor na sociedade da Informação. Coimbra: Coimbra Editora. p. 121. 
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internet passa necessariamente pelo fortalecimento dos sistemas de controlo na fase da 

recolha dos dados, e pela criação de mecanismos de defesa e informação aos utilizadores. 

Torna-se imprescindível a conscientização para este campo, o vulgar utilizador, e 

principalmente o consumidor digital, está longe da criar imunidade contra a proliferação de 

manobras que permitem a recolha dos seus dados pessoais. 

Toda a digitalização efetuada em diversas áreas, seja nos seus aspetos de lazer, 

profissionais ou de cidadania, leva à transferência de grande parte das ações humanas para o 

mundo virtual, seja através dos próprios ou de terceiros. Contudo, para a generalidade destas 

ações em linha, os dados processados não diferem grandemente dos dados resultantes da vida 

analógica
162

. O que é verdadeiramente diferente no mundo digital é a criação de um conjunto 

de dados pessoais indissociáveis das comunicações em linha, que serão discorridos nos pontos 

que se seguem. Muitas vezes os dados podem ser coletados, mantidos e elaborados pelas 

empresas do setor ou por quem as controle, “pondo pelo seu cruzamento quase 

completamente a nu a vida privada dos utilizadores (…) ”
163

.  

O conceito de privacidade ganha de fato, um significado novo com a sociedade da 

informação. A ameaça do big brother ganha até uma dimensão mundial, quando a pretexto de 

combate ao terrorismo se cria uma rede gigantesca de devassa que, obviamente vai abranger 

todo o conteúdo das mensagens e não apenas as que tiverem conteúdo terrorista
164

. A 

privacidade teve origem nos Estados Unidos
165

, mas o pragmatismo norte-americano não tirou 

dela afinal as consequências devidas perante as vulnerabilidades acrescidas da sociedade da 

informação. A comunidade Europeia reage perante práticas como a venda de dados dos 

utilizadores
166

, bem como, à naturalidade que demarcam quando o assunto sejam pesquisas de 

mensagens entre países terceiros que só por razões técnicas utilizam vias eletrónicas de 

transmissão através do espaço norte-americano
167

. 
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 FERREIRA, PEDRO – op. cit., p. 417. 
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 ASCENSÃO, José Oliveira – op. cit., p. 126 e 127. 
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 Como conclui o autor, “é esta até uma das divergências atuais entre os Estados Unidos da América e a 

Comunidade Europeia”, cfr. Idem – Ibidem. 
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 Vide capítulo 1., ponto 1.1. 
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 ASCENSÃO, José Oliveira – Ibidem. A cerca do desenvolvimento da problemática da privacidade e 

vigilância das informações contidas em “clouds”, citamos o Relatório do Parlamento Europeu, Comissão LIBE, 
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Contudo, é evidente a facilidade com que os agentes envolvidos no tratamento dos 

dados pessoais tratam os dados obtidos a partir das comunicações interativas na internet, em 

especial em comparação com as limitações existentes quanto ao tratamento dos dados de 

tráfego recolhidos no setor das comunicações eletrónicas. Nesse domínio, e sem por em causa 

a utilização dos dados transacionais em conformidade com finalidades legítimas, devem os 

intervenientes nos tratamentos visíveis e, não visíveis, observar o cumprimento de três regras 

essenciais: o dever de informação, o dever de adequação a finalidades legítimas e o dever de 

obtenção de consentimento prévio e esclarecido do interessado. A salvaguarda da própria vida 

privada encontra-se no comportamento e controlo que o utilizador efetua e, na internet, passa 

necessariamente pelo direito de realizar opções informadas, de forma que, sempre que se 

recolherem dados para o setor privado, o interessado possa escolher os dados que quer 

comunicar e para que finalidades
168

. 

Por conseguinte, é assim possível ser vigiado, podendo mesmo dizer “espionado”, na 

internet
169

, uma vez que um site não pode ser visitado sem que se deixem rastos. O objetivo 

da recolha consiste em estabelecer o perfil do utilizador, ou seja, conhecer os seus centros de 

interesses ou os seus hábitos de consumo
170

.  

O quadro legislativo é de alta complexidade, já verificamos no capítulo 1 que a 

legislação que versa sobre a matéria é vasta. No entanto, muitas empresas e utilizadores não 

conseguem conciliar o que a Lei prevê com o que acontece no ambiente digital. Facilmente 

aquilo que será proibido confunde-se com o que efetivamente será permitido. Todavia, nos 

dias em que correm a segurança digital torna-se fator essencial àqueles que utilizam o meio. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
de 21/02/2014 relatório sobre o programa e vigilância da Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA), os 
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da União Europeia e na cooperação transatlântica no domínio da justiça e dos assuntos interno (2013/2188 (INI) 

relator Claude Moraes, MEP, UK [em linha] [Consult. 24 março 2015]. Disponível em 
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 Idem – op. cit., p. 433. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0139+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0139+0+DOC+XML+V0//PT


 

53 
 

2.2 Da Diretiva n.º 2002/58/CE, de 12 de julho à conjuntura atual 

O surgimento de novas tecnologias, através da internet e de redes móveis digitais, com 

um custo essencialmente cadente e acessível a maioria das pessoas, faz com que o número de 

utilizadores cresça todos os dias, bem como a dependência deste meio, tornando maior o risco 

para a privacidade dos seus utilizadores. No quadro normativo reveste-se de particular 

importância a Diretiva n.º 2002/58/CE, de 12 de julho
171

, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 12 de julho que revogou
172

 a Diretiva n.º 97/66/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 15 de dezembro. Conforme consta no preâmbulo esta Diretiva visa assegurar o 

respeito dos direitos fundamentais e a observância dos princípios reconhecidos em especial 

pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, com evidência pelos direitos 

consignados nos artigos 7.º e 8.º.  

Contudo, a inviolabilidade das comunicações está garantida nos instrumentos 

internacionais relativos aos direitos humanos, nomeadamente a Convenção Europeia para a 

proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais e nas Constituições dos 

Estados-Membros. No quadro da Diretiva n.º 2002/58/CE são reconhecidos, entre os direitos 

e os deveres específicos deste setor, outros, tais como os deveres de adotar as medidas de 

segurança adequadas e de informar da falta de segurança; o direito a confidencialidade das 

comunicações; o direito à destruição dos dados de tráfego e a faturação; os direitos sobre a 

faturação, a identidade da linha chamadora e da linha conectada; o direito de oposição ao 

tratamento dos dados de localização; o direito de pôr termo ao reencaminhamento automático 

de chamadas; o direito a ser informado das finalidades a que se destinam as listas de 

assinantes impressas ou eletrónicas publicamente disponíveis; a proibição da prática do envio 

de correio eletrónico para fins de comercialização direta. 

 Entretanto a Diretiva n.º 2002/58/CE foi transposta para ordem jurídica portuguesa 

através da Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto que regula o tratamento de dados pessoais e a 
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 “No que diz respeito ao tratamento de dados pessoais no setor das telecomunicações foi particularmente 

relevante a Diretiva 97/66/CE, de 15 de dezembro. Esta diretiva foi transposta para a ordem jurídica portuguesa 
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172

 Nos termos do disposto do artigo 19.º da Diretiva 2002/58/CE “ a Diretiva 97/66/CE é revogada a partir da 

data referida no n.º 1 do artigo 17.º”. Preceito que, por sua vez, estabelece, no seu n.º 1 “antes de 31 de outubro 

de 2003, os Estados Membros devem pôr em vigor as disposições necessárias para dar cumprimento à presente 
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proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas. O seu regime jurídico 

dispunha sobre matérias variadas como a lista de assinantes de serviços de telecomunicações 

e comunicações eletrónicas, os serviços de localização do utilizador de um terminal de 

comunicações móveis, a conservação de dados de tráfego das telecomunicações ou as 

comunicações comerciais não solicitadas. 

Com efeito, a Lei n.º 46/2012
173

, de 29 de agosto de 2012, foi publicada em Diário da 

República, que procede à transposição da Diretiva n.º 2009/136/CE
174

, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de julho, procedendo a primeira alteração à Lei n.º 41/2004 de 

18 de agosto, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor 

das comunicações eletrónicas, e a segunda alteração ao Decreto- Lei n.º 7/2004 de 7 de 

janeiro, relativo aos serviços da sociedade da informação e ao comércio eletrónico. 

O âmbito de aplicação da Lei n.º 46/2012 estende-se ao tratamento de dados pessoais 

no contexto da prestação de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em 

redes de comunicação públicas, nomeadamente nas redes públicas de comunicações que 

sirvam de suporte a dispositivos de recolha de dados e de identificação, especificando e 

complementando as disposições da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro
175

. 

 Entretanto este dispositivo legal ditou novas definições, tais como a de correio 

eletrónico, que passa a ter um conjunto de realidades, no qual inclui mensagem textual, vocal, 

sonora ou gráfica, e o conceito de violação de dados pessoais; e a de violação de dados 

pessoais onde constitui uma violação da segurança que provoque, de modo acidental ou 

ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado a dados 

pessoais transmitidos, armazenados ou de outro modo tratados no contexto da prestação de 

um serviço de comunicações eletrónicas ou com qualquer utilizador identificável que receba a 

informação. É ainda alterada a definição de comunicação e de dados de localização que passa 

a incluir os dados tratados no âmbito de um serviço de comunicações eletrónicas
176

.  
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 A Lei n.º 46/2012 procedeu alterações à Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto nos artigos n.ºs 1.º, 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 
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Com as alterações à Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto, as empresas que oferecem 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem adotar as medidas técnicas 

e organizacionais adequadas para garantir a segurança dos seus serviços, assegurando a 

aplicação de uma política de segurança no tratamento dos dados pessoais. O armazenamento 

de informações e a possibilidade de acesso à informação armazenada, apenas são permitidos 

se houver o consentimento prévio, do assinante ou utilizador, com base em informações claras 

e completas nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro
177

. 

No que respeita a obrigação de notificação da violação de dados pessoais, a Lei n.º 

46/2012 acrescenta ainda um novo artigo, 3.º-A, à Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto, fazendo 

recair sobre as empresas que oferecem serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público a obrigação de notificarem imediatamente a CNPD em caso de violação de dados 

pessoais, bem como os titulares de dados pessoais, sempre que a referida violação possa afetar 

negativamente os dados pessoais, entendendo-se que isso acontece sempre que resultar, 

designadamente, em usurpação ou fraude de identidade, danos físicos, humilhação 

significativa ou danos para a reputação, quando associados a prestação e utilização de 

serviços de comunicação eletrónicas acessíveis ao público. 

No entanto, tal notificação só terá lugar quando as empresas que oferecem serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público não adotarem as medidas tecnológicas de 

proteção adequada e quando essas medidas não forem aplicadas aos dados a que a violação 

diz respeito. Essas medidas devem tornar os dados incompreensíveis para todas a pessoas não 

autorizadas a aceder-lhes. É igualmente de ressalvar a obrigação das empresas manterem um 

registo atualizado das situações de violação de dados pessoais.  

Contudo, foram definidos alguns propósitos elencados na exposição de motivos da 

proposta de Lei, tais como reforçar a segurança do processamento dos dados pessoais; 

introduzir a notificação obrigatória de violação de dados pessoais à CNPD e aos titulares de 

dados, por parte das entidades que oferecem serviços de comunicações eletrónicas acessíveis 

ao público; sujeitar o armazenamento de dados ao consentimento pelo seu titular; reforçar as 

salvaguardas dos assinantes e utilizadores contra a invasão da sua privacidade por 

comunicações não solicitadas para fins de comercialização direta, no contexto da utilização de 

redes de comunicações eletrónicas. Nessa medida, o objetivo naturalmente pretendido será o 
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de estabelecer por parte dos prestadores de serviços de comunicações eletrónicas e dos 

operadores o aumento da confiança dos consumidores na celebração de contratos à distância.  

Na realidade, a Lei n.º 46/2012, vem reforçar a proteção dos utilizadores da internet 

em matéria de dados pessoais e salvaguardar de uma forma significativa a sua extensão da 

privacidade, uma vez que a mesma dificulta em grande medida a criação de perfis de 

consumidores. Algumas restrições foram impostas, como a obrigação de respeitarem listas de 

consentimentos, de consultarem a lista de recusas da Direção Geral do Consumidor
178

 e de 

salvaguardarem o direito de opt in dos utilizadores. Também a publicidade na modalidade 

marketing direto
179

 fica restrita, sendo proibido o envio de correio eletrónico para este fim, 

ocultando ou dissimulando a identidade da pessoa em nome de quem é efetuada a 

comunicação, em violação do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 7/2004
180

, de 7 de janeiro, sem a 

indicação de um meio de contacto válido. O processamento de tais comunicações permanece 

dependente já não só do consentimento prévio do titular de dados pessoais, mas do seu 

consentimento expresso. 

Cabe ainda referenciar no quadro normativo das comunicações eletrónicas a Lei n.º 

5/2004, de 10 de fevereiro que estabelece o regime jurídico aplicável às redes e serviços de 

comunicações eletrónicas e aos recursos e serviços conexos e define as competências da 

autoridade reguladora nacional neste domínio, no âmbito do processo de transposição das 

Diretivas n.os 2002/19/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE, todas do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 7 de março, alteradas pela Diretiva n.º 2009/140/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 25 de novembro, e das Diretivas n.os 2002/22/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 7 de março, alterada pela Diretiva n.º 2009/136/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 25 de novembro, e 2002/77/CE, da Comissão Europeia, de 16 de 

setembro
181

. Além das competências da autoridade reguladora nacional neste domínio, está 

previsto, nesta Lei, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 51/2004, de 13 de setembro salvo 
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 A Direção Geral do Consumidor remete para a Associação Portuguesa de Marketing Direto a inscrição em 

lista própria [Em linha] [Consult. 07 Fev. 2015].Disponível em 
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disposições específicas da Lei n.º 41/2004, outras definições que serão aplicáveis. Entre essas 

definições encontra-se a de consumidor, sendo que para o efeito considera-se consumidor a 

pessoa singular que utiliza ou solicita um serviço de comunicações eletrónicas acessível ao 

público para fins não profissionais
182

.  

Notemos as definições para os dados gerados através de uma rede de comunicações 

eletrónicas e quais os dados tratados neste processamento. 

 

2.3 Dados de tráfego 

Os dados de tráfego são quaisquer dados tratados para efeitos do envio de uma 

comunicação
183

 através de uma rede de comunicações eletrónicas ou para efeitos da faturação 

da mesma
184

. Essa informação é considerada de caráter pessoal, pois permite identificar o 

titular dos dados. 

Esses dados são gerados automaticamente pela própria transmissão, sendo facultados 

para que a comunicação possa ocorrer identificando os elementos da comunicação como o 

endereço de IP
185

 e o número de telefone; ou dos elementos que resultam do tipo de 

comunicação como o tempo, terminal utilizado, rede utilizada, e outros. No mesmo processo 

são gerados outros dados, como os dados de base e os dados de conteúdo, não havendo 

atualmente distinção doutrinal acerca da distinção entre os mesmos
186

, uma vez que a Lei n.º 
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 De acordo com o artigo 3.º alínea j)da Lei 5/2004, de 10 de fevereiro. 
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 O conceito de comunicação encontra- se na Lei n.º 41/2004 de 18 de agosto no artigo 2.º, n.º 1, alínea a) onde 

define comunicação como “qualquer informação trocada ou enviada entre um número finito de partes mediante a 

utilização de um serviço de comunicações eletrónicas acessível ao público”.  
184

 A definição de Dados de tráfego não é uniforme na Legislação. Diferente do conceito previsto no artigo 2.º 

n.º 1, alínea d) da Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto, a Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro define dados de 
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tais dados possam indicar a posição geográfica do equipamento terminal, este se enquadra no conceito de dados 

de localização, preceituado no diploma relativo à proteção de dados pessoais e privacidade nas 

telecomunicações. Embora divergência entre esses diplomas, a Lei n.º 32/2008, de 17 de julho, relativa à 

conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações, veio estabelecer 

no artigo 2.º, n.º 2 que é aplicável as definições constantes das Leis n.º 67/98, de 26 de outubro, e Lei n.º 

41/2004, de 18 de agosto. No mesmo sentido, VENÂNCIO, Pedro Dias – Lei do Cibercrime anotada e 

comentada. Lisboa: Coimbra Editora, p. 35. 
185

 O denominado IP – Internet Protocol é a identificação de um dispositivo ligado a rede local ou pública. Cada 

máquina possui um IP único. 
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 Noutra abordagem a autora Cristina Santos, diferencia dados de base, os dados de conteúdos e dados de 

tráfego. São dados de base os “dados instrumentais da comunicação, tais como o posto e o número de acesso, a 

identificação do utilizador ou da sua morada ou, dizendo de outro modo os dados que permitem a ligação à 
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41/2004, equipara os dados de tráfego aos demais para efeito da garantia da inviolabilidade 

das comunicações
187

.  

Os elementos funcionais dos dados de tráfego que identificam ou permitem identificar 

a comunicação, quando conservados possibilitam a identificação das comunicações entre o 

emissor e o destinatário, a data, o tempo e a frequência das ligações efetuadas. São assim, 

elementos inerentes à própria comunicação, na medida em que permitem identificar, em 

tempo real ou a posteriori, os utilizadores, o relacionamento direto entre uns e outros através 

da rede, a localização, a duração da comunicação. Estes dados devem participar das garantias 

a que está submetida a utilização do serviço e particularmente tudo o que respeite ao sigilo 

das comunicações
188

. “A garantia do sigilo abrange não apenas o conteúdo da 

correspondência, mas o tráfego como tal espécie, hora, duração intensidade de utilização”
189

. 

Assim as empresas que oferecem serviços de comunicação eletrónica devem garantir a 

inviolabilidade das comunicações e respetivos dados de tráfego realizadas através de redes 

públicas de comunicações e de serviços de comunicações eletrónica acessíveis ao público
190

, 

uma vez que tais dados permite conhecer o “comportamento do indivíduo, bem como os seus 

contactos sociais (…), neste sentido, as operações de acesso põem também em causa a 

autodeterminação de terceiros, e são muitas vezes o ponto de partida para outras operações de 

vigilância”
191

.  
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Contudo, os dados de tráfego relativos a assinantes e utilizadores tratados e 

armazenados pelas empresas que oferecem redes e ou serviço de comunicações eletrónicas 

publicamente disponíveis devem ser eliminados ou tornados anónimos quando deixem de ser 

necessário para efeito da transmissão da comunicação, consoante ao princípio da 

proporcionalidade, da conservação de dados estabelecido no artigo 6.º da Diretiva 

2002/58/CE, no artigo 6.º, n.º 1 da Diretiva 95/46/CE, e artigo 5.º, al. e), da Lei n.º 67/98, de 

26 de outubro
192

.  

Não obstante, enquanto a primeira versão da Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto permitia, 

no artigo 6.º, n.º 4, que esses dados pudessem ser tratados na medida e pelo tempo necessário 

à comercialização de serviços de comunicações eletrónicas ou ao fornecimento de serviços de 

valor acrescentado, desde que com o consentimento prévio do titular dos dados, a alteração 

introduzida pela Lei n.º 46/2012, de 29 de agosto, estabelece que os dados de tráfego só 

podem ser tratados na medida e pelo tempo necessário, desde que haja previamente obtido o 

consentimento prévio e expresso
193

 do titular. “Essa medida deve-se a sensibilidade dos 

dados de tráfego, que revelam perfis de comunicações individuais, incluindo fontes de 

informação e lugares geográficos do utilizador dos telefones, fixos ou móveis, e os riscos 

potenciais em termos de privacidade resultante da recolha, divulgação ou utilizações 

suplementares dos dados em questão”
194

. 

No que respeita ao tratamento dos dados de tráfego, deve ser limitado aos 

trabalhadores e colaboradores das empresas que oferecem redes ou serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público encarregado da faturação ou da gestão do tráfego, das 

informações a clientes, da deteção de fraudes, da comercialização dos serviços de valor 

acrescentado, restringindo-se ao necessário, para efeitos das referidas atividades
195

. 

 

2.4 Dados de localização 

A regulamentação desta matéria contém disposições específicas, sendo que são 

considerados dados de localização quaisquer dados tratados numa rede de comunicações 
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eletrónicas ou no âmbito de um serviço de comunicações eletrónicas que indiquem a posição 

geográfica do equipamento terminal de um utilizador de um serviço de comunicações 

eletrónicas acessível ao público
196

, e que podem incidir sobre a latitude, longitude ou altitude 

do equipamento, sobre a direção de deslocação, a identificação da célula de rede em que o 

equipamento terminal está localizado em determinado momento e sobre a hora de registo da 

informação de localização
197

.  

O regime jurídico aplicável aos dados de localização e que resulta do disposto no art.º 7.º 

da Lei n.º 41/2004, aplica-se aos casos “em que sejam processados dados de localização, 

para além dos dados de tráfego”, no que diz respeito ao regime legal apenas abrange aqueles 

dados de localização que não devam ser considerados como dados de tráfegos e submetidos 

ao preceito do art.º 6. Portanto a atribuição de um local de referência para um equipamento 

terminal fixo constitui um dado indispensável ao próprio estabelecimento da prestação do 

serviço de comunicações; do mesmo modo, nos equipamentos terminais móveis a localização 

do equipamento é um elemento ou fator essencial para o estabelecimento das comunicações, 

para a procura da rede operativa e, sendo assim, e na opinião de Manuel Veiga de Faria “esses 

dados não podem deixar de serem considerados dados relativos ao tráfego e subordinados ao 

respectivo regime jurídico”
198

. 

Aliás, o que está em causa no regime dos dados de localização é a possibilidade de através 

da utilização de meios de comunicação eletrónica, se conseguir determinar, em cada 

momento, o posicionamento geográfico do utilizador, a possibilidade de um controlo 

permanente dos seus passos e da sua localização. Um serviço de localização permite por 

exemplo, que um pai conheça a localização geográfica de uma criança portadora de um 

telemóvel, ou que uma empresa conheça a localização dos seus funcionários, para sua gestão, 

passando a identificar a área geográfica onde se encontra o seu utilizador. É nestes casos que 

o regime legal se revela especialmente exigente, estabelecendo um princípio de proibição de 

tratamento dos dados de localização que apenas permitirá o seu uso quando esse tratamento 

não interferir com a esfera de privacidade dos utilizadores. 

Todavia, o tratamento só será possível se esses dados de localização relativos a assinantes 

ou utilizadores se tornarem anónimos, é o que referencia o art.º 9.º da Diretiva n.º 2002/58/CE 
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e o art.º 7.º, n.º 1 da Lei n.º 41/2004, ou ainda quando houver consentimento dos mesmos, 

para que o tratamento ocorra na medida do necessário e pelo tempo necessário a prestação de 

um serviço de valor acrescentado. Antes da obtenção do consentimento dos utilizadores ou 

assinantes, os prestadores de serviços devem informar o utilizador acerca do tipo de dados de 

localização, para além dos dados de tráfego que, serão tratados, dos fins, da duração do 

tratamento, bem como da eventual transmissão a terceiros para fornecimento de serviço de 

valor acrescentado. Se o assinante e o utilizador não são a mesma pessoa, e se este vai ser 

localizado, sendo para tal a informação de localização um dado pessoal que lhe respeita, este 

deve consentir no seu uso.  

Ainda que o consentimento para esse tratamento tenho sido dado, o utilizador ou 

assinante, consoante o caso, sempre deverá ter a possibilidade de recusar temporariamente o 

tratamento desses dados, de forma gratuita e por meios simples
 199

. Acresce que o tratamento 

é apenas permitido na medida e pelo tempo necessário para a prestação dos serviços de valor 

acrescentado. 

Consequentemente, dada as características do ambiente digital outras preocupações 

surgem na esfera do utilizador. A internet como meio potenciador de difusão da informação 

coloca o utilizador numa “redoma de vidro”, onde tudo e todos possam ver frações daquilo 

que constitui a informação pessoal ou até mesmo todo o caminho percorrido na rede.  
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3. A navegação sob o espectro do chamado big brother telemático 

A questão da privacidade encontra-se num palco com vários holofotes ligados. O 

despertar do interesse em grande parte por aqueles que vêm a oportunidade de expandir ou 

rentabilizar o seu negócio ou simplesmente lucrar com a facilidade e expansão que as 

informações, eletronicamente disponível, oferecem, trouxe para os utilizadores deste meio um 

cenário vigiado ao segundo.  

Contudo, não se trata aqui de restringir, ou censurar, os meios de publicidade seja ela 

em rede, ou através de outros meio telemáticos, trata-se de reportar as situações que 

diariamente acontecem na rotina nos utilizadores dos meios eletrónicos e como a recolha de 

uma simples informação pode causar devassa na privacidade. Trata-se de proteger qualquer 

informação, referente a privacidade, inclusive aquela que inicialmente poderia ser considerada 

irrelevante, e quando relacionada com outro tipo de dado podem traçar um perfil completo
200

. 

 É notório que muitos utilizadores estão preocupados com as finalidades secundárias que 

podem ser atingidas com os dados pessoais que a seu respeito são recolhidos pelos 

fornecedores de serviços internet
201

. A Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro veio requerer 

aos Estados-membros a adoção de regras estritas sobre o como, o porquê e o quando podem 

os dados pessoais ser recolhidos e quais os fins para que podem ser usados. “Pode-se dizer 

que a Directiva sobre protecção de dados pessoais se confronta, na internet, com três 

dificuldades principais: a vulnerabilidade, o carácter aberto da rede e a facilidade para 

realizar tratamentos invisíveis sobre dados relacionados com a selecção de conteúdos ou a 

sua identificação electrónica”
202

.  

 

3.1 Spamming: comunicação inofensiva ou perigosa 

Na era digital, o e-mail, é parte integrante dos serviços telemáticos existentes no 

mercado mundial da comunicação, por consequência, uma ferramenta poderosa no transporte 
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de informações. Atualmente estima-se que existem cerca de 2,9 milhões de usuários da 

Internet
203

. Na Europa a cada quatro pessoas três tem acesso à internet, sendo a principal 

atividade exercida pela maioria desses utilizadores o acesso ao correio eletrónico. 

Diariamente muitos utilizadores são confrontados com mensagens indesejadas
204

 no 

correio eletrónico que utilizam, mensagens não solicitadas com conteúdos distintos, lícitos ou 

ilícitos, verdadeiros ou falsos, de caráter publicitário ou não publicitário, pedidos de ajuda ou 

apoio a alguma causa com fundamento diverso. As mensagens indesejadas são denominadas, 

por muitos, spam
205

. 

A motivação implícita nesta técnica de difusão prende-se com o baixo custo para o 

anunciante. O spammer obtém uma base de dados de endereços eletrónicos, que pode ser 

recolhida através da busca de páginas de internet ou de grupos de discussão, ou mesmo 

através da utilização de todas as combinações possíveis de endereços de um servidor de 

correio eletrónico. Não existem restrições ao número de mensagens de correio eletrónico, e na 

maioria das vezes, as mensagens são enviadas de um endereço falso do remetente
206

. Apesar 

da ausência de custo ao remetente das mensagens enviadas, o spam gera para o fornecedor de 

acesso um custo elevado, devido a afluência anormal na rede
207

.  

Por conseguinte as comunicações eletrónicas, não solicitadas, pouco custa ao 

spammer, contudo, o que será contabilizado é o tempo de envio das mensagens, sendo 

simples enviar simultaneamente a mesma mensagem a vários destinatários. Por outro lado, o 

envio de mensagens indesejadas além de invadir a privacidade, ocupam tempo online ao 
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usuário e aumentam o risco de infeção por um vírus informático. Além disso, o tempo 

despendido para remover tais mensagens é elevado, o usuário passa a apagar todas as 

mensagens de remetentes desconhecidos, o que gera uma insegurança na rede informática, 

podendo acarretar prejuízos afetando a confiança do utilizador ao meio
208

. 

O utilizador pode declarar que não deseja receber tal comunicação, porém, será 

revelado ao remetente que a mensagem chegou ao fim pretendido e lhe permite continuar a 

insistir com segurança, mesmo que seja através de outros remetentes eletrónicos
209

. Além 

disso, é recorrente por parte dos prestadores de serviços a criação de filtros ou bloqueios que 

identificam automaticamente o acesso das comunicações não solicitadas. Esses meios 

tecnológicos, reduzem os efeitos do spamming
210

, porém não reduzem os custos nem o espaço 

de memória, uma vez que as mensagens não são impedidas de aceder o sistema, ainda que 

apagadas ou redirecionadas dentro do correio eletrónico para o item lixo ou spam.  

Acontece que muitas vezes os emissores conseguem ludibriar esses filtros, alterando 

com frequência o servidor que utilizam, e ainda contam com o financiamento das atividades 

que se beneficiam com essa técnica. Contudo esses instrumentos de bloqueio podem não ser a 

melhor alternativa, dado que bloqueiam ou redirecionam outras mensagens diversas das 

indesejadas
211

.  

O spam constitui um impedimento ao desenvolvimento do comércio eletrónico. A 

quebra da confiança dos utilizadores desta versátil ferramenta é considerada um dos principais 

impedimentos. Por um lado, pelo caráter indesejado e a multiplicidade de mensagens, que 

podem inclusivamente qualificar a prática comercial como desleal; e pelo conteúdo, já que 

muitas vezes o spam é utilizado com extensões ilícitas, tais como a difusão de conteúdos 

ilegais, a prática de crimes informáticos e económicos
212

, e a recolha ilegítima de dados 

pessoais, aproveitando a negligência dos utilizadores, que reenviam massivamente qualquer 

tipo de informação, sem confirmar a veracidade da comunicação e informação reproduzida e, 

sem ocultar os endereços dos destinatários anexo as mensagens reencaminhadas
213

. 
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O spam pode ser especialmente lesivo para a privacidade do destinatário da 

mensagem, uma vez que estas por vezes são personalizadas, dado que a navegação em rede 

pelos utilizadores permite ao spammer muitas vezes recolher dados pessoais
214

. 

Neste sentido, o entendimento será de que o spam seja objeto de regulação 

independente do seu cariz comercial ou não, uma vez que, os danos causados aos recetores 

das mensagens e aos prestadores de serviços na internet são os mesmos. Porém, recorrente é o 

conceito de que a salvaguarda dos direitos constitucionais à liberdade de expressão e 

iniciativa económica não se prende com a proibição absoluta de qualquer comunicação não 

solicitada, na medida que “a proibição pura e simples do spam colocaria logo problemas de 

ordem constitucional, dado que se estaria perante uma intromissão abusiva do Estado nas 

liberdades de expressão e de comunicação, a qual é vedada pela grande maioria das 

Constituições”
215

. 

O tratamento de dados pessoais para efeitos de spam, somente será possível com o 

consentimento do seu titular, tendo em conta que este não se enquadra em nenhuma das 

exceções do artigo 6.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, em que a recolha dos dados é 

permitida sem o consentimento o titular, devendo ser prestada ao titular no momento da 

recolha as informações referidas no artigo 10.º da mesma Lei.  

O artigo 12.º alínea b), da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, atribui ainda ao titular o 

direito de “se opor, ao seu pedido gratuitamente, ao tratamento dos dados pessoais que lhe 

digam respeito previsto pelo responsável pelo tratamento para efeitos de marketing directo ou 

qualquer outra forma de prospecção, ou de ser informado, antes de os dados pessoais serem 

comunicados pela primeira vez a terceiros para fins de marketing directo ou utilizados por 

conta de terceiro, e de lhe ser expressamente facultado o direito de se opor, sem despesas, a 

tais comunicações ou utilizações”
 216

.  
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(18), apud, Idem – op. cit. p. 211. 
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As transmissões massivas de spam afetam o sistema, ocupando espaço no disco, o 

tempo e os recursos das empresas da internet, podendo ultrapassar a capacidade do sistema, 

obrigando-os a aumentar a velocidade de transferências de dados para satisfazer os seus 

clientes. Além dos custos para armazenar e processar estas mensagens, os prestadores de 

serviços ainda têm que se preocupar com a segurança e prevenção contra essas mensagens 

abusivas, e assim evitar o custo reputacional gerado na ligação direta entre o spam e o 

prestador de serviço, por parte do usuário
217

. 

Como tal, existem outras formas de difusão por via do spam. A título exemplificativo, 

de maneira a não esquivar-se do objeto do presente estudo, mas de forma a demonstrar a 

inocência do spam, outra técnica de manifestação será o phishing. Tais mensagens incluem 

um link para uma página, que será normalmente uma reprodução aproximada de uma outra, 

que conterá elementos identificadores da entidade autêntica e imagens a ela referentes, por 

exemplo “de um banco ou de uma entidade emissora de cartões de crédito”
218

. No entanto esta 

página será falsa, pois foi construída e gerida por terceiros sem autorização da entidade cujos 

sinais pretende imitar. Seguindo o exemplo, a página falsa solicitará que o utilizador se 

identifique, introduzindo os seus códigos confidenciais, dados pessoais, que permitirão aos 

criminosos noutro momento aceder as respetivas contas bancárias. O phishing começou por 

ser uma prática destinada a usurpação dos dados de cartões de crédito, porém atualmente 

destina-se, maioritariamente, na obtenção fraudulenta de códigos de acesso para aceder as 

páginas de homebaking, ou outros sítios que se processem transações. Com efeito, precedente 

ao phishing estará a elaboração e emissão de uma mensagem de correio eletrónico de 

conteúdo enganoso, com indicação falsa do remetente
219

. 

Similarmente ao phishing encontramos o pharming, processo técnico que utiliza a 

difusão, por via spam, de vírus que tem formato de verme – os worms, que se auto- instalam 

de forma oculta nos computadores, atingindo os arquivos do sistema e os ficheiros de 

conexão. Através desta prática o utilizador é redirecionado para uma página online alterada, 

com métodos idênticos ao do phishing. Por consequência o spam é hoje uma porta para 
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 ALMEIDA, Susana – op. cit., p. 67 
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 Exemplo utilizado pelo autor. VERDELHO, Pedro – Phishing e outras formas de defraudação nas redes 

de comunicação. Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p. 413 
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 Idem – op. cit., p. 413 e 414. 
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muitas infestações com consequências jurídico-penais, com vista à, “utilização de dados 

pessoais para obtenção de ganhos patrimoniais”
220

. 

Porquanto surgem tentativas de opor-se às dificuldades de aplicação dos direitos 

internos originadas pelo caráter transnacional e constantemente mutável de todo o fenómeno 

telemático, tem-se desenvolvido sistemas de autotutela que poderão ter um importante papel 

nesta luta
221

. Porém, o sistema de autorregulação nunca será eficaz, dado a seu caráter 

voluntário que vincula somente os membros do sistema, na medida em que as empresas que 

utilizam os serviços de correio eletrónico para esse fim, não estão interessadas em cultivar a 

sua boa imagem. Contudo, embora tenha a vantagem de aumentar o custo do spam, esta 

reação de justiça privada será sempre mas imprevisível e arbitrária do que qualquer sistema 

institucional.
222

.  

Outra forma de autotutela é o flamming, que tem lugar quando os utilizadores de 

newsgroups remetem simultaneamente uma resposta à empresa que enviou a publicidade não 

solicitada, bloqueando o seu sistema. O flamming ou mail bomb tem sido utilizado para 

combater a publicidade que é enviada para os newsgroups
223

. 

Em matéria de comunicações publicitárias não solicitadas, importa distinguir, por um 

lado, as comunicações eletrónicas, nomeadamente a publicidade por correio eletrónico, 

regulada na Lei n.º 41/2004 de 18 de agosto, e por outro da publicidade domiciliária, que 

inclui a publicidade por via postal, distribuição direta, telefone e telecópia
224

. Vejamos outros 

meios de comunicações não solicitadas para fins de marketing direto e que implicam o 
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 Idem – op. cit., p. 415 e 416, no mesmo sentido VENÂNCIO, Pedro Dias – Lei do Cibercrime anotada e 

comentada. Lisboa: Coimbra Editora, 2011, p. 42-44.  
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 “Neste âmbito, merece especial referencia o ICC Consolidated Code of Advertising and Marketing 

Communications Practice, de 2006, da Câmara de Comércio Internacional. Esse código impõe, as obrigações de 

identificar o cariz comercial da comunicação (art. D2), de tornar claras as condições de oferta (art. D3), de enviar 

comunicação não solicitada apenas quando exitam razões ponderosas para acreditar que o consumidor tem 

interesse em receber tais comunicações (art. D5), ou de permitir ao consumidor a possibilidade de expressar a 

sua vontade no sentido de não receber mais comunicações (art. D6). A nível europeu, refira-se igualmente o 

EASA Digital Marketing Communications Best Practice, de 2008, do EASA (European Advertising Standards 

Alliance), a que, por sua vez, pertence o ICAP”. ALMEIDA, Susana – op. cit., p. 53. 
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 “Outras formas de auto- tutela levam a efeito por justiceiros da rede, que procuram impor as voluntárias 

normas de netiqueta, mediante técnicas como colocar o spammer numa lista negra, restringir utilização da 

internet por servidores que albergam spammers, ou flamming, que consiste em remeter ao spammer mensagens 

de protesto em resposta, inundado a sua caixa do correio e bloqueando seu sistema”. ALMEIDA, Susana – op. 

cit. p. 53 e 54. 
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 LEITÃO, Adelaide Menezes – op. cit. p. 265. 
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 Regulada pela Lei n.º 6/99 de 27 de janeiro. “(…)o direito a não ser incomodado na sua esfera mais 

reservada, o seu domicílio, a sua caixa do correio, por uma incessante catapulta de mensagens publicitárias, 

passa agora a integrar o elenco dos direitos fundamentais dos consumidores[…]”, cf. GOMES, Carla Amado – O 

direito à privacidade do consumidor a propósito da Lei 6/99,de 27 de janeiro. Separata da Revista do 

Ministério Público, n.º 77. Lisboa: Editorial Minerva, 1999.p 97. 
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consentimento prévio e expresso do assinante ou utilizador e ao qual está sujeito o fenómeno 

designado spam. 

 

3.2 A comunicação para efeito de marketing direto 

O desenvolvimento massivo da internet e as suas singulares características permite a 

procura de variada informação e a realização de aquisições em tempo real. A internet 

transformou-se num forte suporte publicitário para a maioria das empresas. A transferência da 

publicidade
225

 para este espaço virtual de comunicação fez surgir novas formas publicitárias, 

tais como a publicidade por e-mail, as páginas Web, os banners, os metatags ou os splash 

screens ou pop-up Windows
226

. 

O marketing interativo, proporcionado através deste meio, ganha espaço e por 

consequência, os meios tradicionais como o anúncio através da rádio ou da imprensa escrita, 

ou ainda para os mais ousados, o anúncio publicitário em horário nobre na televisão deixa de 

ser uma opção viável para muitas empresas. As ações de publicidade através de meios 

interativos, associado ao desenvolvimento tecnológico da internet, proporcionam as empresas 

a criação de bases de dados comunicáveis que traçam o perfil do público a atingir, 

determinando a informação personalizada que cada potencial cliente poderá receber, e, desta 

forma criar interação. Esta interação poderá ser em tempo real, através de mensagens 

automáticas, na forma de perguntas frequentes, dúvidas, e outras, ou ainda na forma de 

prestação de esclarecimento pela empresa e o fornecimento de dados ou a apresentação de 

sugestões ou opiniões. 

Acontece que tal ferramenta, apesar do benefício que traz à outra parte, ocasiona 

sérios danos no que se refere aos dados pessoais e à proteção da privacidade dos utilizadores. 

“As empresas utilizam esse instrumento de promoção comercial como veículo para atingir o 

maior número de usuários telemáticos, uma vez que estas comunicações podem ser 

solicitadas, no caso de consentimento no envio de mensagens de conteúdo publicitário, ou não 
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  “A noção de publicidade é entendida latamente como toda oferta de bens ou serviços”. SERRA, Celso Serra 

– Publicidade ilícita e abusiva na internet. Coimbra: Coimbra Editora, p. 473. 
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 ALMEIDA, Susana – op. cit. 44 e 45.  

“Os metatags ou descritores consistem em palavras não acessíveis aos utilizadores, colocadas na construção de 
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ou serviços […]; as páginas Web ou sítios, são páginas da internet às quais se pode aceder através dos seus 

domanis names ou através de links [... ]”; cf. LEITÃO, Adelaide Menezes – op. cit., p. 265-267. 
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solicitadas, quando o usuário não deseja, não solicita, nem consente no envio de 

comunicações de carácter publicitário”
227

.  

Não obstante, a publicidade é no quadro de uma economia aberta uma atividade 

protegida pela Constituição e pela Lei, como consequência da liberdade e iniciativa 

económica, prevista no artigo 61.º da CRP, e no respeito pelas liberdades de expressão e de 

informação, artigo 42.º da CRP
228

 e, como direito fundamental de natureza análoga aos 

direitos liberdades e garantias. Portanto o direito de iniciativa económica privada só poderá 

sofrer restrições nos termos dos artigos 61.º e 18.º, n.ºs 2 e 3, da CRP, isto é, para 

salvaguardar o interesse geral ou outros direitos constitucionalmente tutelados, nunca 

podendo ficar afetado no seu núcleo essencial. Portanto, qualquer regulamentação da 

publicidade indesejada tem que ser justificada em função da proteção dos direitos dos 

consumidores, preconizada no art.º 60.º da CRP. A restrição deve assim surgir como 

necessária, adequada e não excessiva.  

Por consequência a proteção dos utilizadores em relação à publicidade indesejada está 

diretamente ligada com a temática da proteção de dados pessoais, nomeadamente, no que se 

refere às listas de endereços eletrónicos, listas de e-mails, números de telefone e de telefax 

utilizados para fins de marketing direto. Além dos riscos existentes na fase da recolha e 

armazenamento dos dados pessoais, potenciados pela interconexão dos ficheiros, subsiste 

fortes indícios, mediante a centralização e o tratamento dirigido desses dados, de se traçar 

perfis dos destinatários das comunicações, com o fim para que se destinam, ou reutilizar os 

dados pessoais para finalidades diversas
229

. 

Quanto ao consentimento
230

, nas comunicações eletrónicas não solicitadas para fins de 

marketing direto, este tem de ser prévio e expresso. Nestas comunicações está implícito o 

sistema de opt-in, ou seja, está dependente do consentimento prévio e expresso do seu 
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 ALMEIDA, Susana – op. cit., p. 46. 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA Vital – op. cit., p. 787-797. 
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 A CNPD pronunciou-se a cerca do consentimento do destinatário para o envio de marketing, através de um 

esclarecimento em 21 de agosto de 2013 [Em linha] [Consult. 05 Fev. 2015]. Disponível em 

http://www.cnpd.pt/bin/relacoes/comunicados/Marketing_Politico.pdf  
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 “Relativamente a recolha e tratamento do dado pessoal endereço eletrónico para efeitos de envio de 

comunicações eletrónicas, é possível distinguir três situações: a recolha direta junta do titular do endereço; 

recolha efetuada junto de um terceiro, que por sua vez, o tenha obtido diretamente junto do seu titular; recolha 

efetuada no espaço público da internet, sem que o seu titular tenha conhecimento da mesma. Quanto a recolha 

efetuada em espaços públicos da internet, sem o conhecimento ou consentimento do titular, esta ilustra uma 

recolha e tratamento desleais, violadores do princípio da finalidade e, por conseguinte, ilícitos. Idênticas 

considerações valem, mutatis mutandis, para a recolha e tratamento do dado pessoal número de telefone fixo”, 

cf., ALMEIDA, Susana – op. cit., p. 65. 
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destinatário. Estão sujeitos a este consentimento, as comunicações através da utilização de 

sistemas automatizados de chamada e comunicação que não dependam da intervenção 

humana, nomeadamente os aparelhos de chamada automática; aparelhos de telecópia ou de 

correio eletrónico, incluindo SMS - serviços de mensagens curtas, EMS - serviço de 

mensagens melhoradas, MMS - serviços de mensagem multimédia e outros tipos de 

aplicações similares
231

.  

Contudo, existem duas exceções em que estará presente o sistema de opt-out: quando 

o destinatário seja uma pessoa coletiva, ou quando o fornecedor de determinado produto ou 

serviço tenha obtido dos seus clientes, nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais, no 

contexto da venda de um produto ou serviço, as respetivas coordenadas eletrónicas de 

contacto. Este último depende da informação clara e explícita, aos clientes, dando a conhecer 

a possibilidade de recusarem, no ato da recolha, de forma gratuita e fácil, a utilização de tais 

coordenadas
232

. 

Em termos de aplicação deste regime, as entidades que promovam o envio de 

comunicações eletrónicas para fins de marketing direto devem manter uma lista, atualizada e 

gratuita, das pessoas que manifestem o consentimento para a receção deste tipo de 

comunicações, bem como dos clientes que não se opuserem à sua receção, nos termos do 

artigo 13.º-A, da Lei n.º 41/2004 de 18 de agosto. Já os consumidores que manifestarem 

expressamente opor-se à receção de comunicações não solicitadas para fins de marketing 

direto devem inscrever-se na lista que será mensalmente atualizada pela Direção Geral do 

Consumidor e que aquelas entidades devem consultar. 

 Com efeito, o incumprimento destas regras implica responsabilidade 

contraordenacional, punível com coima, sendo que é vedado o envio de correio eletrónico 

para fins de marketing direto, ocultando ou dissimulando a identidade do anunciante, ou sem 

a indicação de um meio de contacto válido para exercício de opt-out, ou ainda que incentive 

os destinatários a visitar sítios na internet que violem estes normativos
233

.  

Cabe salientar que os princípios gerais, inerentes à recolha e tratamento dos dados 

pessoais, enunciados na LPDP aplicam-se as comunicações eletrónicas, por isso a utilização 

destes instrumentos apenas deverá ser permitida para fins legítimos e deverá ser conhecida e 
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consentida pelo usuário, art.º 6.º, respeitando os princípios da transparência, art.º 2.º, da 

finalidade, art.º 5.º, n.º 1, al. b), da lealdade, art.º 5.º, n.º 1, al. a), e da proporcionalidade da 

recolha art.º 5.º, n.º1, al. c), bem como o direito de oposição à utilização comercial dos dados 

e à sua transmissão a terceiros, art.º 12.º, todos da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro
234

.  

O marketing direto integra a noção de publicidade domiciliária e por correspondência, 

que se trata de uma forma especial de publicidade regulada pelo Código da publicidade, 

Decreto-Lei n.º 390/90, de 23 de outubro e pela Lei n.º 6/99, de 27 de janeiro
235

. Tratando-se 

de publicidade recebida por via postal ou distribuição direta, rege o princípio do opt-out, o 

consumidor que não deseje receber a publicidade no espaço físico da sua caixa do correio 

poderá manifestar sua oposição
236

. Tratando-se de publicidade endereçada, o destinatário 

poderá manifestar o desejo de não receber material publicitário exercendo o seu direito de 

oposição juntos das entidades, ou através da inscrição na lista disponibilizada pela Direção 

Geral do Consumidor
237

. 

 

3.3 Testemunho de conexão 

Todos dias, e cada vez mais, os consumidores efetuam suas compras diárias através da 

internet, a partir do browser que instalam no seu computador, tablet ou telemóvel. 

Diariamente milhares de sítios recolhem algum tipo de informação sobre os seus clientes, tais 

como nome, morada, correio eletrónico, dados financeiros, e outros dados que traçam o perfil 

de consumo
238

. Essas informações ou blocos de dados, trocados entre o navegador e servidor 

de páginas que podem ser armazenados em ficheiros de texto, no disco rígido do utilizador, e 

memorizados no site de origem, são denominados cookies
239

.  

Os testemunhos de conexão, cookies, têm como função a manutenção do estado da 

comunicação em rede, ou seja permitir a uma aplicação interativa identificando os utilizadores 
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 ALMEIDA, Susana – op. cit. p. 64 e 65. 
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  Neste sentido, GOMES, Carla Amado – op. cit., p. 89-103. 
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– op. cit. p. 440. 
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que se encontram ligados, memorizando os passos já dados por esses utilizadores, encarando 

toda e qualquer visita a um sítio como a primeira visita. Assim, apenas os cookies permitem 

memorizar as operações realizadas, registando as comunicações previamente efetuadas com 

o utilizador, através da introdução na memória do browser do referido arquivo de texto
240

.  

Mesmo após o tempo de validade de uma comunicação normal com o sítio, o cookie 

mantém-se ativo, e identifica novas visitas nas posteriores comunicações do computador. 

Alguns dados ficam armazenados no testemunho de conexão, assim, é possível identificar o 

endereço de IP do computador, o tipo de browser, o tipo de sistema operativo, o endereço que 

se encontra a página Web a que se acede e o endereço das páginas previamente visitadas, 

sendo que sem eles seria virtualmente impossível conhecer os passos dos utilizadores na 

rede
241

. Acresce que todos estes dados, quando combinados com outros que estejam a 

disposição da empresa, permitem inferir novos dados, tais como o país de origem, o domínio 

da internet a que pertence, o setor de atividade da empresa empregadora, as funções e posição 

da pessoa que está a navegar, o fornecedor de acesso a internet ou a tipologia de sites 

visitados atualmente
242

.  

Como referencia Pedro Ferreira, “a grande batalha talvez seja esta: as empresas 

pretendem resumir o consumidor à universalidade, mesmo se construída a partir de 

segmentos individuais e talhada à medida de um holograma da pessoa, enquanto esta luta 

pela sua singularidade e dignidade”, quer isto dizer que a pessoa não se reparte consoante 

esteja a fazer um telefonema, a navegar ou a solicitar um serviço da internet, sobretudo 

porque cada uma dessas ações, se vistas em separado, podem não significar grande perigo 

para a proteção dos seus dados pessoais mas, em conjunto ou em inter-relação, possibilitam 

uma identificação quase perfeita da pessoa
243

.  

Subjacente à proteção dos dados pessoais está controlo sobre as informações pessoais. 

O dano resulta da recolha e tratamento de dados pessoais no contexto das comunicações 

eletrónicas não na sua utilização individualizada, mas nas relações decorrentes da 

interconexão. 

Portanto ainda que a instalação do testemunho de conexão seja consentida, o seu 

consentimento não engloba necessariamente o reenvio, pelo que, na fase de recolha da 
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informação do testemunho de conexão mantêm-se a não observância dos princípios de 

processamento, mormente quanto a ausência de consentimento do titular dos dados. Contudo 

as exceções, ao consentimento e a ação do responsável pelo servidor que recolhe os cookies, 

não podem ser legitimadas por apelo à proteção dos seus interesses legítimos.
244

. 

Os cookies estão sujeitos a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro e a Lei n.º 41/2004, de 18 

de agosto uma vez que recolhe dados pessoais e pode ser lesivo a privacidade dos 

consumidores. Acontece que os cookies mantêm-se nos computadores durante algum tempo, 

podendo servir para fiscalizar a navegação na internet pelos indivíduos, com grave lesão da 

sua privacidade e ao uso da informação que fornecem.  

O utilizador deve ser prevenido da utilização das informações que transmitiu, não 

sendo permitido a utilização de cookies que permitem, na maior parte do tempo, traçar o 

percurso do utilizador à sua revelia. Ora, tal introdução clandestina pode ser sancionada no 

plano da responsabilidade civil, na medida em que constitui uma violação ilícita da vida 

privada, ou até a sanção no plano penal, nos termos do disposto pelo artigo 44.º da Lei n.º 

67/98, de 26 de outubro
245

.  

Por outro lado, esses dispositivos podem ser instrumentos usados para fins legítimos, 

designadamente, na análise da eficácia da conceção e publicidade do sítio Web e para verificar 

a identidade dos utilizadores que procedem a transações online. Portanto quando a utilização 

se destine a um fim lícito a sua utilização deverá ser autorizada, na condição de que aos 

utilizadores sejam fornecidas informações claras e precisas
246

.  

A Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto, após a alteração introduzida pela Lei n.º 46/2012, 

de 29 de agosto, submete a possibilidade de utilização de cookies à exigência do prévio 

consentimento do assinante ou utilizador. Com isso, a utilização das redes de comunicação 

eletrónica para as finalidades, ora referida, deixa de ser livre na medida em que tal 

procedimento passa a depender do prévio consentimento do assinante ou utilizador, com base 

em informações claras e completas nos termos da lei de proteção de dados pessoais quanto 

aos objetivos do processamento. Contudo, existem exceções nos casos de o armazenamento 

técnico ou o acesso cumprir dois requisitos, presente no artigo 5.º da Lei n.º 41/2004, se tiver 

como única finalidade a transmissão de uma comunicação através de uma rede de 
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comunicações eletrónicas e, ser estritamente necessário ao fornecedor para fornecer um 

serviço da sociedade da informação solicitado expressamente pelo assinante ou utilizador.  

Entretanto a alteração estabelecida pela Lei n.º46/2012, de 29 de agosto, enaltece o 

consentimento prévio, é sem dúvida uma medida de incontornável impacto para as empresas, 

mormente no mercado da publicidade online, constituindo uma barreira ao armazenamento 

arbitrário dos dados de possíveis clientes, uma vez que a livre utilização de cookies permitia a 

qualquer entidade armazenar dados relativos às preferências dos utilizadores, possibilitando a 

criação de um perfil de consumo dos utilizadores.  

A proteção da privacidade dos dados pessoais, relativa ao utilizador no âmbito das 

comunicações eletrónicas caminham no sentido de precaver situações mais gravosas para o 

utilizador deste meio, entretanto, o controlo e a fiscalização inerente as comunicações 

eletrónicas passam por um estágio prematuro, face ao caráter transfronteiriço, “desterritorial” 

e atemporal que a internet proporciona. Por consequência a fiscalização por parte das 

entidades reguladoras é morosa, uma vez que situam-se entre as questões administrativas, o 

direito e as tecnologias da informação. 

 

3.4 Entidades de supervisão e regime sancionatório 

A Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto atribui à CNPD – Comissão Nacional de Proteção 

de Dados
247

 e ao ICP-ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações
248

, as questões 

relacionadas com a supervisão, controlo do funcionamento e garantia da segurança no 

tratamento de dados pessoais, no âmbito das comunicações eletrónicas.  

Com isso a alteração introduzida pela Lei n.º 46/2012, de 29 de agosto atribui, ao ICP-

ANACOM, competências no âmbito da segurança do processamento de dados, tais como de 

emitir recomendações sobre as melhores práticas ao nível da segurança que tais medidas 

devem alcançar; auditar, diretamente ou através de entidade independente, as medidas de 

segurança, ainda que extraordinárias e solicitar parecer a CNPD quando esteja presente a 
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 Para mais informações vide capítulo I e site oficial da CNPD [Em linha] [Consult. 15 Jan. 2015]. Disponível 

em http://www.cnpd.pt./.  
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A autoridade Nacional de Comunicações – ANACOM tem por missão a regulação do setor das comunicações, 

incluindo as comunicações eletrónicas e postais e, sem prejuízo da sua natureza, a coadjuvação ao Governo neste 

domínio. Todas as informações acerca desta instituição, poderão ser consultada no site oficial [Em linha] 

[Consult. 25 março 2015]. Disponível em 

http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=381611#.VSkKANzF9yU.  

http://www.cnpd.pt/
http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=381611#.VSkKANzF9yU
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situações que envolva dados pessoais. Essas medidas devem incluir no mínimo de segurança 

nos serviços de comunicações eletrónicas, nomeadamente, medidas que assegurem que só 

pessoal autorizado para fins legalmente autorizados, tenha acesso aos dados pessoais; a 

proteção de dados tratados contra a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso 

não autorizado ou acidentais que assegurem medidas para uma política de segurança no 

tratamento dos dados pessoais
249

.  

No caso de violação de dados pessoais, as empresas que oferecem serviços de 

comunicações eletrónicas devem notificar à CNPD, a ocorrência de tal fato. Assim, sempre 

que ocorra uma violação desta natureza, as empresas que oferecem comunicações eletrónicas 

devem, sem demora injustificada, notificar a CNPD, indicando as consequências da violação 

de dados pessoais e as medidas por si propostas ou tomadas para fazer face à violação. 

Atribui-se ainda à CNPD a prorrogativa de em conformidade com as decisões da Comissão 

Europeia, emitir orientações ou instruções sobre as circunstâncias em que as empresas que 

oferecem serviços de comunicações eletrónicas estão obrigadas a notificar a violação de 

dados pessoais, bem como sobre a forma e o procedimento aplicáveis a essas notificações. A 

CND tem ainda competência fiscalizadora do cumprimento destas obrigações de notificação 

para o efeito. As empresas devem manter um registo das situações de violação de dados 

pessoais, com indicação dos fatos que lhes dizem respeito, dos seu efeitos e das medidas 

adotadas
250

.  

A CNPD e o ICP- ANACOM partilham ainda competências no que respeita à 

instauração, instrução e arquivamento de processos de contra- ordenação, bem como a 

aplicação de admoestações, coimas e sanções acessórias, sendo a competência entre ambas as 

entidades repartidas consoante o ilícito cometido, nos termos do artigo 15.º, neste particular, o 

ICP- ANACOM tem ainda competência para aplicar a sanção acessória de perda a favor do 

Estado de objetos, equipamentos e dispositivos ilícitos, incluindo o produto do beneficio 

obtido pelo infrator através da prática da contraordenação
251

. 

 No entanto, nas respetivas áreas de competência, o ICP-ANACOM e a CNPD, podem 

aprovar medidas para assegurar uma cooperação transfronteiriça eficaz na execução da Lei n.º 

41/2004, desde que previamente apresentem à Comissão Europeia um resumo dos motivos 

para ação, os requisitos previstos e as ações propostas. Do mesmo modo podem elaborar 
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 Cf. artigo 3.º da Lei n.º 41/2004 de 18 de agosto. 
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 Cf. artigo 3.º-A da Lei n.º 41/2004 de 18 de agosto. 
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 Cf. artigo 15.º-A da Lei n.º 41/2004 de 18 de agosto. 
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regulamentos relativamente às práticas a adotar para cumprimento da Lei n.º 41/2004; dar 

ordens e formular recomendações; publicar, nos respetivos sítios da internet, os códigos de 

conduta de que tenham conhecimento; publicitar, nos respetivos sítios da internet, outras 

informações que considerem relevantes
252

. Com isso, é competência do ICP-ANACOM e da 

CNPD, a fiscalização do cumprimento da Lei n.º 41/2004, através dos vogais e técnicos 

devidamente mandatados pela CNPD, e dos agentes de fiscalização ou de mandatários 

devidamente credenciados pelo ICP-ANACOM
253

. 

Quanto ao regime sancionatório, a Lei n.º 41/2004, prevê as admoestações, coimas, 

sanções acessórias e as sanções pecuniárias compulsórias. A admoestação corresponde a uma 

pena de substituição de uma pena concreta de multa que consiste numa advertência oral ao 

visado. A CNPD ou o ICP-ANACOM após verificarem a infração de qualquer obrigação 

decorrente da Lei n.º 41/2004, devem notificar o infrator para que no prazo não inferior a 10 

dias possa se pronunciar. Após esse período outras medidas podem ser tomadas, 

nomeadamente a aplicação de sanção pecuniária compulsória
254

. 

Quanto a aplicação de coimas, compete à CNPD e ao ICP-ANACOM a instauração, 

instrução e arquivamento de processos de contraordenação, bem como aplicação de 

admoestação, coimas e sanções acessórias elencadas no artigo 15.º da Lei n.º 41/2004 de 18 

de agosto. 

No que respeita às sanções acessórias, aplicáveis no domínio contraordenacional, 

interessa notar que nos casos em que a competência para a aplicação de medidas punitivas 

seja do ICP-ANACOM, poderá esta entidade, quando a culpa do agente o justificar, aplicar 

um sanção acessória de perda a favor do Estado de objetos, equipamentos e dispositivos 

ilícitos e mesmo do produto do beneficio obtido pelo infrator através da prática da contra- 

ordenação
255

. A aplicação e o cumprimento das sanções não dispensam o infrator do 

cumprimento, se este ainda for possível, sob pena de sanção pecuniária compulsória. 

As sanções pecuniárias compulsórias são aplicáveis em caso de incumprimento que 

imponham sanções administrativas ou ordene, no exercício dos poderes que legalmente 
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 Cf. artigo 13.º-C e 13.º-D da Lei n.º 41/2004 de 18 de agosto. 
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Cf. artigo 13.º-G e 15.º- da Lei n.º 41/2004 de 18 de agosto, e artigo 112.º da Lei n.º 5/2004 de 10 de fevereiro. 
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 Cf. artigo 13.º-F da Lei n.º 41/2004 de 18 de agosto. 
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 Cf. artigo 15.º-A da Lei n.º 41/2004 de 18 de agosto. 
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assistem
256

 a CNPD ou o ICP-ANACOM, com um montante diário mínimo de (euro) 500 e o 

montante máximo de (euro) 100 000, por dia de atraso, sendo o montante concreto apurado 

atendendo à situação económica do agente, designadamente ao seu volume de negócios no ao 

civil anterior e ao impacto negativo do incumprimento no mercado e nos utilizadores. Todavia 

o montante pode ser variável para cada dia de incumprimento, num sentido crescente, não 

podendo ultrapassar o valor máximo de (euro) 3 000 000 nem a duração máxima de 30 

dias
257

. 

O montante das coimas e sanções reverte para o Estado em 60% e para a CNPD ou 

para o ICP-ANACOM, consoante os casos, em 40%. É subsidiariamente aplicável o disposto 

nos artigos 33.º a 39.º da Lei n.º 67/98 de 26 de outubro
258

. 
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 Nos casos referidos nos n.ºs 1, 3, 4, e 5 do artigo 10.º; nos n.ºs 1, 3, e 4 do artigo 13.º e nas alíneas a) a i), j) e 

l) a m) do n.º 1 e a) a e) do n.º 2 do artigo 14.º, todos da Lei n.º 41/2004 de 18 de agosto. 
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 Cf. artigo 15.º-C da Lei n.º 41/2004 de 18 de agosto 
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 Cf. artigo 15.º, n.º 5 e 15.º-C, n.º 5, bem como o artigo 16.º todos da Lei n.º 41/2004 de 18 de agosto. 
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4. Comunicação e transferência de dados pessoais 

No âmbito do estabelecimento e desenvolvimento do mercado interno é assegurada a livre 

circulação de mercadoria de pessoas, de serviços e de capitais, tornando-se cada vez maior o 

número de tratamentos de dados pessoais efetuados, por um lado entre os Estados-membros, e 

por outro entre países terceiros. Essa exigência de que os dados possam circular livremente de 

um Estado-membro para o outro, deverá respeitar as liberdades e garantias fundamentais das 

pessoais singulares, na medida em que os sistemas de tratamento de dados estão ao serviço do 

homem, independente da sua nacionalidade ou da sua residência, especialmente a vida 

privada, de forma a contribuir para o progresso económico e social.  

Já no preâmbulo da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro de 1995 relativa à proteção 

das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados, a que se refere o considerando 1, um dos objetivos da Comunidade, senão o 

principal, seria o de estreitar laços entre os povos europeus, eliminando as barreiras que 

dividem a Europa, de modo a fomentar relações mais próximas entre os Estados-membros, 

assegurando o progresso económico e social.  

Como já vimos, as tecnologias da informação, designadamente a internet, facilitam em 

larga escala o tratamento, desmedido, e a troca de dados pessoais. A integração económica e 

social irá forçosamente provocar um aumento dos fluxos transfronteiras de dados entre as 

empresas estabelecidas em diferentes Estados, assim como entre as administrações dos 

diversos Estados-membros. Hoje com apenas alguns segundos pode-se efetuar uma 

transferência de dados de um ponto ao outro do planeta. A transferência consiste no transporte 

de dados entre sistemas informáticos, por qualquer meio de transmissão, assim como o 

transporte de suporte de dados por correio ou por qualquer outro meio convencional
259

.  

A Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro de 1995 visa medidas de defesa dos direitos 

fundamentais, e o desenvolvimento de um mercado com livre circulação. A transposição para 

o direito interno de cada Estado-membro, das regras fundamentais de proteção de dados, visa 

assegurar um nível semelhante de proteção entre os vários Estados-membros, permitindo a 

circulação de dados que assegure sempre o cumprimento dos mesmos princípios de proteção 

essenciais, e que os titulares dos dados poderão invocar direitos semelhantes, seja qual for o 
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 CASTRO, Catarina Sarmento e – Direito da Informática, Privacidade e Dados pessoais. Coimbra: Edições 

Almedina, SA, p.275.  
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Estado de destino das informações
260

. A Diretiva procura compatibilizar os interesses pessoais 

de cada indivíduo na salvaguarda da sua informação pessoal com a necessidade de utilização 

dos dados pessoais por parte de terceiros. 

Por outro lado, a globalização dos mercados a nível internacional ditou a necessidade de 

dotar os Estados-membros de normas reguladoras dos fluxos de dados deles provenientes com 

destino a países terceiros. A ratificação desta Diretiva em Portugal se deu através da Lei n.º 

67/98, de 26 de outubro
261

. Relativamente à transferência de dados pessoais, presente nos 

artigos 18.º a 20.º da Lei n.º 67/98, diferencia-se a transferência entre países da União 

Europeia e a transferência para fora da União Europeia. No primeiro caso, a transferência é 

livre, sem prejuízo do disposto nos atos comunitários de natureza fiscal e aduaneira, ou de 

dados pessoais entre países da União europeia. No segundo caso, a transferência para fora da 

união Europeia só poderá ser efetuada com respeito das previsões da Lei e se o Estado de 

destino oferecer um nível de proteção adequado. 

A problemática se instala quando a transferência de dados pessoais é efetuada para um 

país terceiro, uma vez que há países que se consideram com um nível de proteção adequado, 

por assegurar um conjunto de princípios básicos e de garantias efetivas de proteção de dados, 

no entanto outros países não garantem a proteção exigida. 

 

4.1 Comunicação de dados pessoais entre Estados-membros 

“É livre a circulação de dados pessoais entre os Estados-membros da União 

Europeia”
262

. Esse princípio da liberdade de circulação, presente no artigo 18.º da Lei n.º 

67/98, de 26 de outubro, é consequência direta da designação de regras comuns de proteção, a 

que se refere o considerando 9 da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, ou seja, o resultado 

do nível de proteção equivalente resultante da aproximação das legislações nacionais. Assim a 

adoção das disposições de proteção de dados estabelecida através da Diretiva n.º 95/46/CE, de 
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 “(…) como resulta do artigo 1.º da Diretiva, que o seu objetivo é que os Estados-membros, sem prejuízo da 

livre circulação dos dados pessoais, assegurem a proteção das liberdades e dos direitos fundamentais das pessoas 

singulares, nomeadamente do direito à vida privada, no que diz respeito ao tratamento dos referidos dados (…)”. 

Tribunal de Justiça da União Europeia: Processo n.º C-73/07 [Em linha] (16/12/2008) [Consult. 20 Mar. 2014]. 

Disponível em 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd52ff4da201ef4b0d8c7a8875e96eb2

f7.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQa310?text=&docid=76075&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ

=first&part=1&cid=666398. 
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 Vide capítulo 1. 
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 Cf. artigo 18.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd52ff4da201ef4b0d8c7a8875e96eb2f7.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQa310?text=&docid=76075&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=666398
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd52ff4da201ef4b0d8c7a8875e96eb2f7.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQa310?text=&docid=76075&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=666398
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd52ff4da201ef4b0d8c7a8875e96eb2f7.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuQa310?text=&docid=76075&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=666398
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24 de outubro, tinha como objetivo uniformizar as condições do espaço comunitário, no qual 

a informação pessoal circulasse em idênticas condições. 

A transferência de dados pessoais para país membro do Espaço Económico Europeu
263

 

ou para outra parte contratante da Convenção 108 não pode ser objeto de restrições
264

. No 

âmbito do direito comunitário, o fluxo de dados pessoais entre as partes que aderiram a 

Convenção deverá ser livre, nos termos do artigo 12.º n.º2, da Convenção 108. O legislador 

nacional não poderá restringir a transferência de dados para uma parte contratante, salvo se a 

natureza especial dos dados assim o exigir ou; a restrição for necessária para evitar que a 

transferência se subtraia às disposições legais internas em matéria de fluxo transfronteiriço de 

dados para países terceiros
265

.  

Contudo, na esfera do direito da União Europeia, as restrições e proibições ao livre 

fluxo de dados entre os Estados-Membros por razões relativas à proteção de dados são 

proibidas pelo artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, por isso “os 

Estados-membros não podem restringir ou proibir a livre circulação de dados pessoais entre 

Estados-membros”. 

Deste modo, o considerando 18 da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, “ a fim de 

evitar que uma pessoa seja privada da proteção a que tem direito por força da presente 

Diretiva, é necessário que qualquer tratamento de dados pessoais efetuado na Comunidade 

respeite a legislação de um dos Estados-membros (…)”
266

. Para tal, “o tratamento efetuado no 

contexto das atividades de um estabelecimento do responsável pelo tratamento situado no 

território de vários Estados-Membros, deverá tomar as medidas necessárias para garantir que 
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 Decisão do Conselho e da Comissão de 13 de dezembro de 1993 relativa à celebração do acordo sobre o EEE 

entre a Comunidades Europeias, os seus Estados-Membros e a República da Áustria, a República da Finlândia, a 

República da Islândia, o Principado do Liechtestein, o Reino da Noruega, o Reino da Suécia e a Confederação 

Suíça, JO 1994 L 1, apud Conselho da Europa – Manual da legislação Europeia sobre protecção de dados, p. 

140. 
264

 No entanto no âmbito de aplicação territorial, “no caso da proteção de dados que envolva mais do que um 

Estado, as dificuldades adensam-se, na medida em que o tratamento de dados esta dividido em várias fases, que 

podem ser prosseguidas em espaços geográficos distintos. A recolha e a transmissão podem ser efetuadas Estado, 

enquanto outras fases do tratamento de dados podem ser envolvidas noutro”, PINHEIRO, Alexandre de Sousa – 

op. cit., p. 618. 
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 Cf. artigo 12.º, n.º 3 alínea a) e b) da Convenção 108 
266

 “ Este objetivo obriga a uma leitura cuidadosa do considerando, e o que dele deve extrair-se consistente na 

aplicação da legislação de um Estado-Membro, mas não necessariamente de apenas um Estado-membro”, Idem 

– op. cit., p. 619. 
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cada um desses estabelecimentos cumpra as obrigações estabelecidas no direito nacional que 

lhe for aplicável”
267

. 

Logo, a regra geral consiste na aplicação do direito nacional do Estado de 

estabelecimento. Com a finalidade de concretização da regra, o considerando 19, elucida que 

“o estabelecimento no território de um Estado-membro pressupõe o exercício efetivo e real de 

uma atividade mediante uma instalação estável”, não sendo determinante se assume “a forma 

de simples sucursal ou de uma filial com personalidade jurídica”; no caso de o tratamento se 

desenvolver em mais do que um Estado-membro, o referido artigo 4.º estabelece que o 

responsável deve adotar as medidas necessárias para garantir que cada um desses 

estabelecimentos cumpra as obrigações estabelecidas no Direito nacional que lhe for 

aplicável; pretende-se como refere o considerando 19, “que cada um dos estabelecimentos 

cumpra as obrigações impostas pela legislação nacional aplicável as respetivas atividades”, 

nomeadamente para evitar que a legislação nacional seja contornada. Para o autor Alexandre 

de Sousa Pinheiro, “o modo como se interpreta o complexo regulatório da Diretiva não 

conduz à conclusão de que, nos casos em que o tratamento se efetua em mais de um Estado, 

seja aplicável apenas a legislação do Estado onde esteja estabelecido o responsável pelo 

tratamento”
268

. 

Não obstante os fluxos transfronteiriços de dados para países do Espaço Económico 

Europeu para fins não relacionados com o mercado interno, tais como a investigação criminal, 

não estão, porém, sujeitos às disposições da Diretiva de proteção de dados e, como tal, não 

estão abrangidos pelo princípio do livre fluxo de dados
269

. 

 

4.2 Transferência de dados para países terceiros 

O artigo 2.º, n.º 2, do Protocolo Adicional à Convenção 108
270

 descreve o fluxo 

transfronteiriço de dados como a transferência de dados pessoais para um destinatário que está 

sujeito a uma jurisdição estrangeira. O artigo 25.º, n.º 1, da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de 
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 Cf. artigo 4.º, n.º 1 alínea a) da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro de 1995. 
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 Idem – op. cit., p. 619 e 620. 
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 Neste sentido, Jornal Oficial da União Europeia – Decisão da Quadro2008/977/JAI [Em linha]. Bruxelas: 

Comissão Europeia, 27/11/2008. [Consult. 20 Dez. 2014]. Disponível em 

http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/DQDP_3pilar_Dez_2008.pdf. 
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 Resolução da Assembleia da República – Aprova, para ratificação, o protocolo adicional à Convenção 108 do 

Conselho da Europa. Resolução n.º 45/2006 [Em linha] Diário da República 1ª série, n.º 117, 20/06/2006 

[Consult. 20 Fev. 2014]. Disponível em https://dre.pt/. 

http://www.cnpd.pt/bin/legis/internacional/DQDP_3pilar_Dez_2008.pdf
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outubro, regula a “transferência para um pais terceiro de dados pessoais objeto de tratamento, 

ou que se destinem a ser objeto de tratamento após a sua transferência (…)”. Essa 

transferência de dados só pode realizar-se se, sob reserva da observância das disposições 

nacionais adotadas nos termos das outras disposições da presente Diretiva, o país terceiro em 

questão assegurar um nível de proteção adequado
271

. 

No notável acórdão Bodil Linqvist, o TJUE considerou que a referência feita numa 

página da internet, a várias pessoas e a sua identificação pelo nome ou por outros meios, por 

exemplo, o número de telefone ou informações relativas às suas condições de trabalho e aos 

seus passatempos constitui um “tratamento de dados pessoais por meio total ou parcialmente 

automatizados” na extensão do artigo 3.º, n.º 1 da Diretiva n.º 95/46, de 24 de outubro. 

O Tribunal de Justiça da União Europeia sublinhou então que a Diretiva também 

estabelece regras específicas que visam assegurar o controlo, pelos Estados-membros, das 

transferências de dados de caráter pessoal para países terceiros, e por isso distingue entre 

países que asseguram um nível de proteção adequado, e países que não asseguram um nível 

um nível de proteção.  

Todavia, “tendo em conta, por um lado, o estado da evolução da internet à data da 

elaboração da directiva e, por outro lado, a ausência, na directiva de critérios aplicáveis à 

utilização da internet, não se pode presumir que o legislador comunitário tinha a intenção de 

incluir prospectivamente no conceito de “transferência para um país terceiro de dados” a 

inserção, por uma pessoa que se encontra na mesma situação de B. Lindqvist, de dados numa 

página da internet, mesmo que estes se tornem deste modo acessíveis às pessoas de países 

terceiros que possuam os meios técnico para acederem a esses dados” 
272

. 

Não obstante, segundo o Tribunal, se a Diretiva fosse interpretada no sentido de que 

existe uma “transferência de dados para um país terceiro” sempre que são carregados dados 

pessoais numa página internet, essa transferência seria necessariamente uma transferência 

para todos os países desde que existem os meios técnicos necessários para aceder à internet. O 

regime especial previsto na Diretiva tornar-se-ia necessariamente, no que respeita às 
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operações na internet, um regime de aplicação geral. Na prática, desde que a Comissão 

verificasse que um país terceiro não assegura um nível de proteção adequado os Estados-

membros seriam obrigados a impedir qualquer colocação na internet de dados de caráter 

pessoal. 

O princípio segundo o qual a mera publicação de dados pessoais não deve ser 

considerada um fluxo transfronteiriço de dados também é aplicável aos registos públicos e aos 

meios de comunicação social online, tais como os jornais eletrónicos e a televisão. Apenas a 

comunicação dirigida a destinatário específico está abrangida pelo conceito de fluxo 

transfronteiriço de dados. 

No que se refere a Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, e a Lei n.º 67/98, de 26 de 

outubro, para que ocorra a transferência de dados pessoais para países terceiros é 

determinante o nível de proteção que oferece o Estado não membro da União Europeia a que 

se destinam os dados pessoais. Para tal o nível de proteção oferecido por país terceiro será 

apreciado em função de todas as circunstâncias que rodeiam a transferência ou o conjunto de 

transferências de dados; em especial, será tido em consideração a natureza dos dados, a 

finalidade e a duração do tratamento ou tratamentos projetados, os países de origem e de 

destino final, as regras de direito, gerais ou setoriais, em vigor no país terceiro em causa, bem 

como as regras profissionais e as medidas de segurança que são respeitadas nesse país. 

Na legislação interna a transferência para fora da União Europeia só pode ser efetuada 

com respeito das previsões da Lei e se o Estado de destino oferecer um nível de proteção 

adequado, tal como previsto na Diretiva. Não sendo este o caso, a transferência pode ser 

permitida pela CNPD, no caso em que o titular dos dados tiver dado de forma inequívoca o 

seu consentimento para o efeito, ou se a transferência for necessária para as finalidades 

indicadas nas diferentes alíneas do n.º 1 do artigo 20.º
273

.  

Cabe a CNPD decidir se um país oferece ou não proteção adequada e autorizar 

transferências concretas de dados pessoais. Não obstante, e nas palavras de Garcia Marques e 

Lourenço Martins, a Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro que a Lei nº 67/98, de 26 de 

outubro, transpôs, considerou que tais aspetos deveriam ceder perante as vantagens da 

liberdade de circulação de fluxos transfronteiras de dados. Quer isto dizer que poderia ter-se 

ido mais longe na definição do regime da transferência de dados, determinando 

nomeadamente, que compete ao responsável pelos dados assegurar não só a efetivação dos 
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requisitos relativos a transferências, mas também que o referido responsável deveria garantir 

que todas as modificações, por estes realizadas tais como retificação, atualização ou eventual 

destruição, viriam a ser igualmente transmitidas para o país de destino dos dados
274

.  

Do disposto no n.º 3 do artigo 19.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, conjugado com 

o n.º 5 da mesma norma, parece sobrevir que cabe à CNPD decidir se um país terceiro 

assegura o nível de proteção adequado, não podendo, contudo, efetuar-se transferência de 

dados para países que a Comissão Europeia tenha considerado que não confere tal tipo de 

proteção. Quer isto dizer que a intervenção da Comissão da Comunidade Europeia teria lugar 

em casos de eventual proibição de transferência. Sucede, porém é que o n.º 6 do artigo 25.º da 

Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, prevê também uma competência da Comissão 

Europeia no sentido de, positivamente declarar se certo país terceiro assegura proteção 

adequada
275

. E neste sentido, obrigar os Estados-membros a tomarem as medidas necessárias 

para dar cumprimento à decisão da Comissão. Tal não está previsto na norma do artigo 19.º 

da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro
276

.  

No caso de livre fluxo de dados quando exista uma proteção adequada, o Protocolo 

Adicional permite que o direito interno preveja o livre fluxo de dados para Estados não 

contratantes se o Estado ou organização destinatário assegurar um nível de proteção 

adequando para a transferência de dados pretendida. Compete o legislador nacional 

determinar de que modo o nível de proteção num país estrangeiro deverá ser apreciado e 

quem deverá realizar essa apreciação.  

Portanto na União Europeia, o livre fluxo de dados para países terceiros com um nível 

adequado de proteção de dados está previsto no artigo 25.º, n.º 1, da Diretiva n.º 95/46/CE, de 

24 de outubro. A exigência da adequação e não de equivalência permite o reconhecimento de 

vários sistemas de proteção de dados. A constatação de um nível adequado de proteção pela 

Comissão Europeia tem efeito vinculativo. Se a Comissão Europeia publicar uma constatação 

de um nível adequado de proteção relativamente a um determinado país no Jornal Oficial da 

União Europeia, todos os países membros do Espaço Europeu Económico, bem como os 

                                                           
274

 Idem – op. cit., p. 138 e 139.  
275

 Para esse efeito, a Comissão Europeia consulta o Grupo de Trabalho do artigo 29.º, que tem dado um 

contributo substancial para as interpretações dos artigos 25.º e 26.º. O grupo de trabalho instituído pelo artigo 

29.º é um órgão consultivo independente sobre proteção de dados e privacidade, criado pelo artigo 29.º da 

Diretiva relativa à proteção de dados dos Estados-Membros da União Europeia. Emite recomendações, pareceres 

e documentos de trabalho. O secretariado do grupo de trabalho é assegurado pela Comissão.  
276

 Idem – Ibidem.  

 



 

85 
 

respetivos órgãos estão vinculados por essa decisão, o que significa que o fluxo de dados para 

esse país não esta sujeito a procedimento de controlo ou de autorização perante as autoridades 

nacionais.  

Com efeito a Comissão Europeia também pode mensurar partes do sistema jurídico de 

um país ou limitar a sua apreciação a temas específicos. Porquanto há várias constatações de 

um nível adequado de proteção para transferências baseadas em acordos entre a União 

Europeia e países estrangeiros
277

. Tais decisões referem-se apenas á um único tipo de 

transferência de dados, bem como a transmissão dos registos de identificação dos passageiros 

pelas companhias aéreas para autoridades estrangeiras de controlo fronteiriço aquando dos 

voos da União Europeia para certos destinos no estrangeiro
278

. Mais recentemente, as 

transferências de dados baseadas em acordos especiais entre a União Europeia e países 

terceiros dispensam geralmente a constatação de um nível adequado de proteção, presumindo-

se que o próprio acordo assegura esse nível de proteção. 

Notoriamente, uma das decisões mais relevantes para a adequação da proteção, não diz 

respeito a um conjunto de disposições legais, mas sim a regras, conhecidas como os princípios 

de porto seguro (safe harbor)
279

. O porto seguro criado pelos princípios e pelas FAQ pode 

necessitar de revisão à luz da experiência dos desenvolvimentos relativos à proteção da vida 

privada em circunstâncias em que a tecnologia torna cada vez mais fáceis as transferências e o 

tratamentos de dados pessoais, e à luz de relatórios relativos à aplicação dada pelas entidades 

responsáveis. Os Estados Unidos e a União Europeia, embora partilhem o mesmo propósito 
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de assegurar a proteção da vida privada dos seus cidadãos, abordam a questão de formas 

diferentes.  

Este acordo surgiu para incentivar, promover e desenvolver o comércio internacional, 

e servir de base em consultas ao setor e ao público em geral para facilitar as relações 

comerciais e as transações entre os Estados Unidos e a União Europeia. Com isso, destinam-

se a ser utilizados exclusivamente por organizações dos EUA que recebam dados pessoais da 

União Europeia para efeitos de reconhecimento como “porto seguro”, e para a presunção de 

adequação implicada no processo. Os princípios não podem ser utilizados em substituição de 

disposições nacionais de aplicação da Diretiva em matéria de proteção de dados pessoais nos 

Estados-membros. 

A adesão aos princípios de porto seguro teve lugar através de um compromisso 

assumido voluntariamente perante o departamento do comércio norte-americano, o qual foi 

documentado numa lista publicada por este. Uma vez que um dos elementos mais importantes 

da adequação é a eficácia da implementação à proteção de dados. Ainda o acordo de porto 

seguro também prevê um certo grau de supervisão estatal, sendo que apenas podem aderir ao 

sistema porto seguro as empresas que estejam sujeitas à supervisão da Comissão Federal do 

Comércio norte-americana. Os princípios da privacidade - “porto seguro”, emitidos pelo 

Department of Commerce dos EUA em 21 de julho de 2000, que constam deste acordo são: 

aviso, escolha, transferência, segurança, integridade dos dados, acesso e aplicação
280

. 

Para a subscrição dos ditos princípios, uma empresa americana deve estipular na sua 

política de proteção da vida privada, que deverá tornar pública, que subscreve os referidos 

princípios e que efetivamente os cumpre. As empresas devem proceder a sua autocertificação 

junto ao Departamento of Commerce dos EUA e declarar que cumpre os referidos 

princípios
281

.   

Com efeito, a informação que uma organização deve prestar ao indivíduo deve ser de 

forma clara e visível quanto a recolha e utilização dos dados que lhes dizem respeito, bem 

como os meios que a organização coloca à disposição dos cidadãos para limitar a utilização e 
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comunicação desses dados
282

. Os cidadãos podem escolher quanto à divulgação e utilização 

dos seus dados pessoais a terceiros para fins incompatíveis com os que originaram à recolha 

inicial ou com os que foram subsequentemente autorizados pela pessoa em causa
283

. 

Em consonância com os princípios de “porto seguro”, as informações pessoais devem 

ser pertinentes para os fins da sua utilização
284

. Na medida necessária para se atingirem esses 

fins, as organizações devem tomar providências razoáveis para assegurar que os dados são 

fiáveis para a utilização prevista, exatos, completos e atuais. O direito de acesso aos dados 

pessoais, também ficam salvaguardados na aplicação dos princípios de “porto seguro”. Os 

cidadãos devem poder ter acesso às informações pessoais que lhes dizem respeito e que 

estejam na posse de uma organização; devem retificar, alterar ou eliminar informações 

inexatas, salvo se os encargos ou as despesas para facultar esse acesso forem 

desproporcionados em relação aos riscos para a vida privada das pessoas em causa, ou sempre 

que os legítimos direitos de terceiros incorram em risco de violação
285

.  

A decisão porto seguro faz parte integrante do direito comunitário de aplicação 

obrigatória pelas autoridades dos Estados-membros. “Nos termos desta decisão, as 

autoridades nacionais responsáveis pela protecção dos Estados-membros da União Europeia 

tem o direito em determinados casos, de suspender as transferência de dados para empresas 

certificadas porto seguro”. Independente dos poderes de que gozam por força da Decisão 

“porto seguro, as autoridades nacionais da União Europeia responsáveis pela protecção de 

dados tem competência para intervir, nomeadamente no caso de transferências internacionais, 

fim de garantir a observância dos princípios gerais que regem a protecção dos dados 

estabelecidos na Directiva n.º 95/46/CE, de 24 de Outubro”
286

.  
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Portanto a proteção efetiva da vida privada deve incluir mecanismos que garantam o 

cumprimento dos princípios de “porto seguro”, recursos para os cidadãos a que se referem os 

dados e que tenham sido afetados pelo incumprimento dos princípios, bem como 

consequência para as organizações sempre que os princípios não sejam seguidos.  

Não obstante, a aprovação dos princípios de porto seguro, “não foi isenta de críticas 

por parte do Grupo do artigo 29.º, que no parecer n.º 1/99, de 26 de Janeiro, propugnou que 

um acordo com a natureza de “porto seguro” devia, como padrão mínimo, respeitar as 

directrizes da OCDE, o que não acontecia com o texto proposto”
287

.  

No comunicado da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, de 27 de novembro de 

2013, foi destacada a importância de dispor de uma proteção mais eficaz no caso de 

transferência de dados pessoais, devido ao aumento dos fluxo de dados, fundamental para a 

economia digital, bem como ao enorme progresso realizado a nível da recolha, do tratamento 

e da utilização dos dados. Foram feitas recomendações a cerca da transparência, recurso, 

aplicação e acesso pelas autoridades dos EUA
288

. 

No caso de transferência de dados pessoais para países terceiros que não assegurem 

um nível de proteção adequado, o artigo, 2.º, n.º 2 do Protocolo Adicional à Convenção 108 

permite a transferência de dados pessoais para países terceiros onde não exista um nível 

adequado de proteção de dados, desde que a transferência esteja prevista no direito interno e 

seja necessária para os interesses específicos da pessoa em causa; ou interesses legítimos, 

prevalecentes de terceiros. No âmbito do direito da União Europeia, o artigo, 26.º, n.º 1, da 

Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, contém disposições semelhantes às do protocolo 

Adicional à Convenção 108. 

Em Portugal, a derrogação da proibição de transferência de dados para países que não 

ofereçam um nível de proteção adequado apenas poderá ter lugar quando a Comissão 

Nacional de Proteção de Dados o autorize, o que só pode ocorrer nos casos excecionais 

previstos no artigo 20.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro
289

. 
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Em conformidade com a Diretiva, os interesses da pessoa em causa poderão justificar 

o livre fluxo de dados para um país terceiro se a pessoa em causa celebrar, ou se preparar pra 

celebrar, um contrato que requeira claramente a transferência dos dados para um destinatário 

estrangeiro; tiver sido celebrado, no interesse da pessoa em causa, um contrato entre o 

responsável pelo tratamento e um terceiro; ou a transferência for necessária para proteger os 

interesses vitais da pessoa em causa.
290

.  

O fluxo de dados para um país terceiro que não ofereça um nível de proteção 

adequado será também permitido quando seja necessário para declaração, o exercício ou a 

defesa de um direito num processo judicial; ou devido a um interesse público importante não 

relacionado com a segurança nacional ou publica, uma vez que não estão abrangidos pela 

Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro. É ainda permitido o fluxo quando este respeite a 

dados contidos em registo público que, nos termos de disposições legislativas ou 

regulamentares, se destinem ao acesso a informações armazenadas em registos públicos. 

Portanto, conforme dispõe o artigo 20.º, da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro que as 

derrogações aplicam-se à regra de que a livre transferência de dados para outros países exige 

um nível adequado de proteção de dados no país destinatário. As derrogações têm de ser 

sempre interpretadas restritivamente. Este entendimento tem sido reiterado pelo Grupo de 

Trabalho do artigo 29.º no contexto do artigo 26.º, n.º 1, da Diretiva de proteção de dados, 

principalmente quando o suporte legal da transferência de dados for o consentimento. O grupo 

de trabalho do artigo 29.º concluiu que as regras gerais sobre a relevância jurídica do 

consentimento também são aplicáveis ao artigo 26.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva n.º 95/46/CE, 

de 24 de outubro. Nestes casos, será aplicável o artigo 26.º, n.º 2, que exige que as autoridades 

nacionais responsáveis pela proteção de dados autorizem as transferências de dados
291

. O 

responsável pelo tratamento deverá, durante a apreciação, assegurar que se cumprem os 

requisitos legais exigidos. 

As medidas que visam garantir mecanismos suficientes de garantia de proteção da vida 

privada e do nível adequado de proteção de dados, podem estar sujeitas a cláusulas 

contratuais entre o responsável pelo tratamento que exporta os dados e o destinatário dos 
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dados no estrangeiro; ou regras vinculativas aplicáveis as empresas, no que diz respeito a 

transferência de dados. 

Face a essas medidas, a CNPD pode ainda autorizar uma transferência ou um conjunto 

de transferências de dados pessoais para um Estado que não assegure um nível de proteção 

adequado, verificada a extensão do artigo 19.º, n.º 2 da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. A 

autorização da CNPD deve estar de acordo com as decisões Comissão Europeia neste 

âmbito
292

. A Comissão estipulou cláusulas contratuais-tipos que devem observadas nos 

procedimentos pelos Estados-membros. As cláusulas contratuais-tipo devem assegurar 

unicamente respeito à proteção dos dados, por isso, o importador e o exportador
293

 de dados 

podem incluir outras cláusulas de caráter comercial que considerem pertinentes para o 

contrato, desde que não sejam incompatíveis com as cláusulas contratuais-tipo
294

. 

No caso, estando o exportador, de dados, situado no território comunitário sempre 

estará obrigado pelas disposições nacionais de proteção de dados por parte do importador. O 

problema surge, por isso, quando os dados são transferidos para um responsável pelo 

tratamento localizado fora da jurisdição comunitária e, assim, sem vinculação a normas de 

proteção adequadas. As cláusulas visam, em especial, criar obrigações ao importador, e 

garantir a efetiva reparação do titular dos dados quando este sofra danos causados pela 

transferência para o importador
295

. As transferências de dados para autoridades estrangeiras 

também podem ser reguladas por acordo internacional especial. 

A Comissão Europeia constatou a necessidade de uma política mais ampla e coerente 

relativa ao direito fundamental à proteção de dados, bem como a necessidade de reajustar 

                                                           
292

 A Comissão Europeia, com o auxílio do Grupo de Trabalho do artigo 29.º, estipulou cláusulas-tipos que 

foram oficialmente certificadas por uma decisão da Comissão como prova de um nível adequando de proteção de 

dados. Cfr. artigo 26.º, n.º 4 da Diretiva 95/46/CE de 24 de outubro. Jornal Oficial das União Europeia – Decisão 

da Comissão relativa a cláusulas contratuais-tipo aplicáveis à transferência de dados pessoais para 

subcontratantes estabelecidos em países terceiros nos termos da Diretiva 95/46/CE. [Em linha]. Bruxelas: 

Comissão Europeias, 05/02/2010. [Consult. 05 Abr. 2014]. Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.  
293

 Exportador de dados é o responsável pelo tratamento que transfere os dados. Importador de dados é o 

subcontratante estabelecido num país terceiro que concorda em receber, do exportador de dados, dados pessoais 

para serem tratados por conta deste depois da transferência, em conformidade com as suas instruções e nos 

termos da presente decisão, e que não está sujeito a um sistema de um país terceiro que assegure uma proteção 

adequada. Cf. Jornal Oficial da União Europeia – op cit. Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN 
294

 Jornal Oficial da União Europeia – op cit. Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN. 
295

 CASTRO, Catarina Sarmento e – op. cit., p. 300 e 301. No mesmo sentido, GT29.º. Parecer 3/2010 sobre o 

princípio da responsabilidade. Disponível em 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp173_pt.pdf. 
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medidas atinentes ao fluxo de transferências de dados pessoais, partilha e a recolha de dados, 

emergentes das novas tecnologias da informação e da dissipação da informação em linha. O 

resultado passa por uma possível alteração ao quadro legislativo que afetará todos os Estados-

membros. 
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5. O futuro da proteção de dados pessoais 

A sociedade global enfrenta desafios como a necessidade de assegurar a proteção da 

privacidade em linha e o acesso à internet, e de evitar a utilização abusiva da videovigilância, 

as etiquetas de identificação por radiofrequência, a publicidade comportamental, os motores 

de busca e as redes sociais. A proteção dos dados pessoais e o respeito pela vida privada são 

direitos fundamentais importantes como já referimos. O Parlamento Europeu insiste na 

necessidade de alcançar um equilíbrio entre a melhoria da segurança e a preservação dos 

direitos humanos, incluindo a privacidade e a proteção de dados pessoais
296

. 

A proteção dos direitos fundamentais da privacidade não são suficientes para a 

salvaguarda de todas as vertentes que envolve a sociedade da informação, por isso quando se 

fala da “necessidade de conferir proteção jurídica a todos os elementos de informação pessoal 

tem na origem a possibilidade de coligir informação esparsa, formando um todo subjetivo: 

“Quando se pergunta do conteúdo efectivo deste direito, e das faculdades e poderes que 

integra, tem de se começar por ter presente a realidade que se pretende regular, e os ricos 

que o uso desenfreado dos meios informáticos na manipulação da informação pessoal 

envolvem para os direito e liberdade individuais”
297

. 

Neste sentido, em 25 de janeiro de 2012, a Comissão da União Europeia, apresentou uma 

proposta legislativa abrangente a fim de proceder à reforma da legislação relativa à proteção 

de dados na União Europeia.  

O novo quadro jurídico proposto consiste em duas propostas legislativas, sendo uma 

proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados, no qual substitui a Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro de 1995, e outra uma 

proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes 

para efeitos de prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações penais ou de 

execução de sanções penais, e à livre circulação desses dados, na qual substitui a Decisão-

Quadro 2008/977/JAI, de 27 de novembro. Essa nova realidade propõe salvaguardar os dados 
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  Informação disponível no site do Parlamento Europeu [Em linha]. [Consult. 15 Dez. 2014] Disponível em 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.8.html 
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 FARIA, Maria Paula Ribeiro de – Anotação ao Art.º 35.º in MIRANDA, Jorge e MEDEIROS, Rui de (orgs.) 

– Constituição da República Portuguesa Anotada, Coimbra, 2007, p. 788; apud PINHEIRO, Alexandre de Sousa 

– A Protecção de Dados na proposta de regulamento comunitário apresentada pela Comissão Europeia 

(2012). Lisboa: Diário de Bordo. p. 12. 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.8.html
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pessoais na União Europeia, aumentando o controlo dos utilizadores sobre os seus próprios 

dados e reduzindo os custos para as empresas
298

.  

A Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro de 1995, principal instrumento da atual 

legislação da União Europeia, em matéria de proteção de dados pessoais, ratificada em 

Portugal pela Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, foi adotada em 1995 com dois objetivos em 

vista: proteger o direito fundamental à proteção de dados e assegurar a livre circulação de 

dados pessoais entre os Estados-Membros.  

A evolução tecnológica e a globalização alteraram profundamente a forma como os 

dados são recolhidos, acessíveis e utilizados. Além disso, os 28 Estados-Membros aplicaram 

as normas, referente a Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro de 1995, de diferentes formas. 

Uma legislação única resolverá a atual fragmentação e os dispendiosos encargos 

administrativos. Esta iniciativa ajudará no reforço da confiança dos consumidores nos 

serviços em linha, proporcionando o tão necessário impulso para o crescimento, o emprego e 

a inovação na Europa
299

.    

 

5.1 O novo quadro legislativo: a proposta de regulamento 

O atual quadro jurídico continua a ser válido quando aos seus objetivos e princípios, 

porém, a Comissão conclui que a legislação atual da União Europeia não perfazem as 

necessidades atuais no que se refere a proteção dos dados pessoais. Diferente do caminho 

iniciado aquando da criação da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro de 1995 já não se trata 

de construir um mercado único, mas de assegurar a livre circulação da informação pessoal. “A 

proposta de regulamento apresenta, porém, uma arquitectura que se orienta pelos interesses 

das empresas, particularmente das que não estão sediadas no território da União 

Europeia”
300

. 

O direito à proteção de dados pessoais, consagrado no artigo 8.ºda Carta dos Direitos 

Fundamentais, exige o mesmo nível de proteção dos dados em toda a União Europeia. A 

ausência de regras comuns entre os Estados-membros aumenta o risco de níveis diferentes de 
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 Comissão Europeia – Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. 2012/001 (COD). [Em 

linha] Bruxelas, 25/01/2012 [Consult. 08 Nov. 2014]. Disponível em 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/PT/1-2012-11-PT-F1-1.Pdf.  
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 Informação disponível no site do Parlamento Europeu [Em linha]. [Consult. 15 Dez. 2014] Disponível em 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.8.html 
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 PINHEIRO, Alexandre de Sousa – op. cit., p. 13. 
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proteção, e consequentemente a circulação dos dados pessoais. O novo quadro legislativo visa 

harmonizar as transferências dos dados pessoais na União Europeia. 

Não obstante a intenção de harmonização do quadro legislativo da proteção de dados, 

o regulamento prevê algumas situações que ainda faz depender da interpretação dos órgãos 

nacionais, sempre que não exista ato delegado aprovado, tais como 
301

:  

a) A determinação dos critérios nos casos em que os interesses legítimos do responsável 

devem prevalecer sobre direitos fundamentais, incluindo os direitos das crianças, cf. artigo 

6.º n.º 5
302

; 

b)  A definição concreta dos critérios, condições e garantias adequados aplicáveis ao 

tratamento dos dados vulgarmente designados como sensíveis, designadamente a origem 

racial ou étnica, opiniões politicas, convicções religiosas ou filosóficas, filiação sindical, 

informação genética, saúde, orientação sexual e condenações penais ou medidas de 

segurança conexas, bem como as suas derrogações, cf. artigo 9.º, n.º 3; 

c)  As condições em que podem ser exercidos os direitos de informação e de acesso, cf. 

artigo 14.º, n.º 7;  

d) Os critérios e requisitos para o exercício do direito a ser esquecido e ao apagamento dos 

dados, cf. artigo 17.º, n.º 9;  

e) A definição dos critérios relativos às obrigações do responsável pelo tratamento, cf. artigo 

22.º, n.º 4, e do subcontratante, cf. artigo 26.º, n.º 5;  

f) A definição dos critérios e requisitos aplicáveis à determinação da violação de dados, cf. 

31.º, n.º 5; 

g)  A definição de critérios exigida para avaliações de impacto sobre a proteção de dados a 

realizar pelo responsável pelo tratamento ou pelo subcontratante, cf. 33.º, n.º 6; 

h)  Os critérios e requisitos aplicáveis à determinação do nível elevado de risco específico 

nos casos de autorização e consulta prévia, cf. artigo 34.º, n.º 8;  

i) A definição concreta dos critérios às qualidades profissionais do delegado para a proteção 

de dados, cf. artigo 35.º, n.º 2;  

j) As condições em que devem ser admitidas cláusulas em contratos de transferência de 

dados pessoais mediante regras vinculativas, cf. artigo 43.º, n.º 3 e,  

k) A expansão de revelação dos dados de saúde em casos de interesses públicos no domínio 

da saúde pública, cf. artigo 81.º, n.º 3.   
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 PINHEIRO, Alexandre de Sousa – op. cit., p. 15. 
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 Todos os seguintes artigos do presente parágrafo referem-se à proposta de Regulamento. 
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Desta forma a finalidade do regulamento esvai-se no seu propósito, assim como o autor 

Alexandre Sousa Pinheiro acrescenta: “tanto quanto possível a matéria da proteção de dados 

deve estar contida no regulamento, permitindo-se aos Estados-membros e às autoridades 

nacionais participar na determinação concreta de soluções jurídicas (…) o excesso de 

delegação pode ser explicado pela maior facilidade em aprovar um ato delegado de alteração, 

do que em alterar um regulamento comunitário”
303

. 

Em matéria de consentimento, a proposta de regulamento, apresenta menção expressa 

da necessidade de consentimento explícito como regra, considerando-se agora apenas válido o 

consentimento do titular de dados traduzido numa manifestação de vontade, livre, específica, 

informada e explícita, pela qual a pessoa em causa aceita, mediante uma declaração ou um ato 

positivo inequívoco, que os dados pessoais lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento
304

. 

Incumbe ao responsável, pelo tratamento dos dados, o ónus de provar que o titular dos dados 

deu o seu consentimento livre e esclarecido e, por isso, devidamente informado quanto às 

vantagens, desvantagens e consequências, bem como as finalidades específicas dessa recolha 

e tratamento de dados. Se no contexto de uma declaração escrita que disser respeito a outra 

matéria, o consentimento deve ser apresentado de uma forma que se distinga dessa outra 

matéria
305

.  

Entretanto a proposta de regulamento introduz, no seu artigo 4.º, novos conceitos e 

definições, para a legislação comunitária referente a proteção de dados, tais como titular dos 

dados, violação de dados pessoais, dados genéticos, dados biométricos, dados relativos à 

saúde, estabelecimento principal, representante, empresa, grupo de empresas, regras 

vinculativas para empresas, criança, e autoridade de controlo. 

Em relação aos princípios, a proposta de regulamento, mantêm-se os previstos na 

Diretiva n.º 95/46/CE, no artigo 6.º, entretanto, o artigo 5.º acrescenta, na alínea f) que os 

dados devem ser tratados sob a autoridade e responsabilidade do responsável pelo tratamento 

de dados a com obrigação de verificar em cada operação a sua compatibilidade com o 

regulamento. É agora essencial a disponibilização de informação de forma clara, correta, 

acessível, simples e percetível, adaptada à pessoa em causa, ao titular dos dados. Exigem-se 

assim informações transparentes e compreensíveis. Consagra-se também o direito de 
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 Idem – Ibidem 
304

 Cf. artigo 4.º, e considerando 8 da Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. 

Disponível em http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/PT/1-2012-11-PT-F1-1.Pdf. 
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 Cf. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho artigos 7.º, n.º 1 e 2, e 6.º, n.º 1 alínea a).  
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informação dos titulares dos dados quer relativamente aos destinatários dos mesmos, quer aos 

prazos de conservação de dados, sendo ainda exigível comunicação, por parte do responsável 

do tratamento de dados a cada destinatário do tratamento dos dados referente qualquer 

retificação ou apagamento efetuado
306

. 

Em consonância com o princípio da não discriminação, a proposta de regulamento 

prevê, no seu artigo 9.º, n.º 1 e 2, uma proibição geral de tratamento de certas categorias de 

dados pessoais, isto é, de dados que revelem a origem racial, ou étnica, as opiniões politicas, 

as convicções religiosas ou filosóficas, a filiação sindical, bem como o tratamento de dados 

genéticos ou dados relativo à saúde ou à orientação sexual, ou a condenações penais ou 

medidas de segurança conexas, excluindo, todavia, a proibição mediante o preenchimento de 

certos requisitos que enumera.  

  O responsável pelo tratamento, na proposta de regulamento, tem a sua 

responsabilidade ampliada, de forma mais completa, pormenorizada, devendo disponibilizar 

ao titular de dados, nomeadamente a nível de identidade e contacto do responsável pelo 

tratamento dos dados, finalidades do tratamento de dado, período de conservação dos dados, 

direito de apresentar queixa, destinatários dos dados, bem como quaisquer informações para 

assegurar à pessoa em causa um tratamento leal. Além das informações disponibilizadas, 

quando os dados forem recolhidos junto do titular, deverá o responsável pelo tratamento 

informar o caráter facultativo ou obrigatório de disponibilizar os dados pessoais, e eventuais 

consequências no caso de não fornecimento destes. No caso de o titular não estar presente no 

ato da recolha, o responsável pelo tratamento deverá assegurar todas as informações prestadas 

aos titulares presentes no ato da recolha, sendo que estes ainda devem ser informados da 

origem dos dados pessoais
307

. 

Outros direitos inovadores surgem na proposta de regulamento, tais como o direito ao 

esquecimento e ao apagamento dos dados, o direito a portabilidade dos dados que permite ao 

titular conhecer o exato conteúdo das informações que prestou, uma vez que lhe é facultado o 

direito de obter do responsável pelo tratamento dos dados uma cópia, dos dados sujeitos a 

tratamento sob um formato eletrónico e estruturado que lhe permita a sua utilização 
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 TEIXEIRA, Maria Leonor da Silva – op. cit., 92; e Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho artigos 5.º a) f); 6.º, n.º 1; 11.ºe 12.º  
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 “Dentro del mismo ha quedado reflejado que una de las principales novidades supone la inclusión de la 

privacidade por diseño, configurada como una obligación del responsable de tratamento pero de la que no cabe 

excluir al encargado del mismo”. VILLARINO, Jorge Marzo – La privacidad desde el diseño en la propuesta 

de reglamento europeo de protección de datos. Pamplona: Editorial Aranzadi, SA, p. 67. 
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posterior
308

. Tal mecanismo permite ao titular dos dados dispor dos seus dados, transferindo-

os, se assim o entender, para outro sistema sem que o responsável pelo tratamento dos 

mesmos se possa opor. “É certo que, num mercado livre, economicista, concorrencial e em 

que quase tudo pode ser reconduzido a cifras monetárias sendo os dados pessoais um 

património valioso, o direito de portabilidade como está configurado, apenas assegura o 

exercício do direito de autodeterminação informativa do titular dos dados, permitindo-lhe a 

utilização posterior, mas não cuida de proteger o responsável pelo tratamento dos dados de 

potenciais abusos na utilização de dados que recolheu, tratou e organizou”
309

. 

  Quanto ao tratamento dos dados pessoais, a proposta de regulamento, confere ao 

titular dos dados o direito de oposição, o que lhe permite que nas situações previstas no artigo 

19.º impedir o tratamento dos seus dados pessoais. No entanto é conferido ao responsável 

pelo tratamento dos dados, por razões imperiosas e legítimas, que prevaleçam sobre os 

interesses ou direitos e liberdades fundamentais do titular dos dados, o poder de afastar 

unilateralmente o exercício do direito de oposição por parte do seu legítimo titular. 

Consequentemente deveria constar da proposta o conceito de “imperiosas e legítimas”, uma 

vez que essa decisão por parte do responsável pelo tratamento poderia colocar em risco o 

direito e liberdades fundamentais do titular
310

. Tais restrições, aos princípios relativos ao 

tratamento de dados pessoais, bem como aos direitos dos titulares dos dados prevê a 

possibilidade de limitação mediante disposições legislativas da União Europeia ou dos 

Estado-membros, exigindo-se ainda assim, o respeito pelo princípio da necessidade e 

proporcionalidade. 

Nos casos de comercialização de dados o titular tem o direito de se opor ao tratamento 

de dados pessoais, sendo que deve ser explicitamente comunicado ao titular dos dados de 

forma compreensível, a faculdade de exercício do direito de oposição, devendo este 

manifestar um consentimento autónomo e independente no que respeita à concreta 

possibilidade de comercialização dos dados. 
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 Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho artigo 18.º. Disponível em 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/PT/1-2012-11-PT-F1-1.Pdf. 
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 TEIXEIRA, Maria Leonor da Silva – op. cit., 98. 
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No se refere as restrições, segundo o artigo 21.º, n.º1 da proposta de regulamento só 

podem ocorrer se forem necessária e proporcionais para assegurar os fins de ordem pública a 

seguir enunciados: “segurança pública; prevenção, investigação deteção e repressão de ilícitos 

penais; outros interesses públicos da União Europeia ou de um Estado-Membro, 

nomeadamente, um interesse económico ou financeiro importante da União ou de um Estado-

Membro, incluindo nos domínios monetários, orçamental ou fiscal, bem como na proteção da 

estabilidade e integridade dos mercados; prevenção, investigação e deteção e repressão de 

violações da deontologia de profissões regulamentadas; controlo, inspeção ou regulamentação 

associada, ainda que ocasionalmente, ao exercício da autoridade pública, nos casos referidos 

nas alíneas a) b) c) d), para assegurar fins de ordem privada que consista na proteção do 

titular dos dados ou dos direitos e liberdade de outrem”
311

. 

Relativamente à segurança, na proposta de regulamento, salienta-se a exigência de 

medidas de especificidade técnica quer na recolha quer no tratamento dos dados que garantam 

a proteção dos direitos do titular dos dados. As obrigações que incumbem ao responsável pelo 

tratamento dos dados para assegurar e comprovar o cumprimento do tratamento, em 

conformidade com o regulamento, previsto no artigo 22.º. Ainda assim, deve-se ter em conta 

o respeito integral pelos princípios atinentes à proteção de dados, no qual apenas são tratados 

os dados pessoais necessários para cada finalidade específica do tratamento e que não são 

recolhidos ou conservados para além do mínimo necessário para essas finalidades “(…) esses 

mecanismos devem assegurar que, por defeito, os dados pessoais não sejam disponibilizados a 

um número indeterminado de pessoas singulares”
312

.  

De acordo com os conceitos de “privacy by design” e “privacy by defaut”, o 

cumprimento do quadro legal nesta matéria deve ser pensado inicialmente na escolha dos 

meios para proceder ao tratamento, que devem garantir, por defeito, que apenas são tratados 

dados para a finalidade em causa, que a recolha não é excessiva, e que o tempo de 

conservação está de acordo com a lei. 

Nos casos em que o responsável pelo tratamento decida em conjunto com outros 

questões relacionadas com as condições, finalidades e o meio de tratamento de dados 
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pessoais, os responsáveis conjuntos pelo tratamento devem definir, por acordo as respetivas 

obrigações em conformidade com as disposições adotadas na proposta de regulamento
313

. Na 

ocorrência de violação o responsável pelo tratamento notifica a autoridade de controlo “no 

mais tardar 24 horas após ter tido conhecimento da mesma”, e logo após notifica o titular dos 

dados, sempre que afete negativamente a proteção dos dados ou a privacidade deste
314

.  

  No entanto, a proposta de regulamento, surge com uma inovadora medida, intitulada 

como “avaliação de impacto sobre a proteção de dados e autorização prévia”, onde em todas 

as operações de tratamento que apresentem riscos específicos para os direitos e liberdades dos 

titulares de dados em virtude da sua natureza, do seu âmbito, ou da sua finalidade, deverá ser 

feito uma avaliação de impacto da operações de tratamento estabelecendo as situações em que 

são exigíveis autorização e consulta prévia ao tratamento dos dados, em conformidade com os 

artigos 33.º e 34.º da proposta de Regulamento. As avaliações de impacto constituem, na 

proposta de Regulamento, uma das obrigações dos responsáveis pelos tratamentos de 

dados.
315

 

A Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro estabelece uma obrigação geral de 

notificação do tratamento de dados pessoais às autoridades de controlo
316

. “Além desta 

obrigação originar encargos administrativos e financeiros, nem sempre contribuiu para uma 

melhoria da protecção dos dados pessoais. Por essa razão, tal obrigação geral deve ser 

suprimida e substituída por procedimentos e mecanismos eficazes dirigidos, em alternativa, 

para as operações de tratamento susceptíveis de apresentar riscos específicos para o direito e 

liberdades dos titulares dos dados, devido à sua natureza, âmbito ou finalidade”
317

. Em 

conformidade com a proposta de regulamento, nesses casos, o responsável pelo tratamento ou 

o subcontratante deve proceder, previamente ao tratamento, a uma avaliação de impacto sobre 

a proteção de dados, que deve examinar, nomeadamente, as medidas e garantias, bem como 
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os mecanismos previsto para assegurar a proteção dos dados pessoais. A obrigação de 

avaliação de impacto sobre a proteção de dados surge quando os dados a tratar tangem a 

esfera da vida privada dos seus titulares ou quando refere-se a pessoas especialmente 

vulneráveis em razão da idade, saúde, ou grupo em que se inserem e ao que diz respeito o n.º 

2 do artigo 33.º
318

. Por consequência, tornam-se instrumentos fundamentais a avaliação de 

impacto sobre a proteção dos dados e a figura do delegado para a proteção de dados, esta 

última prevista na 4.ª secção da proposta de regulamento
319

. A realização de avaliações de 

impacto pelo próprio responsável envolve autoridades nacionais de proteção de dados, nos 

termos do artigo 34.º, n.º 2. 

Portanto permanece a necessidade de autorização prévia nos casos previsto no artigo 

34.º, n.º 1 obrigando o responsável pelo tratamento ou subcontratante a obter uma autorização 

da autoridade de controlo nacional antes de proceder ao tratamento dos dados pessoais, nos 

casos em que as garantias adequadas se encontrem previstas em cláusulas contratuais 

estabelecidas com o destinatário dos dados
320

. Nas situações em que a transferência estiver 

relacionada com atividades relativas a titulares de dados noutro Estado-membro, ou possam 

prejudicar substancialmente a livre circulação de dados pessoais na União Europeia, a 

autoridade de controlo aplica o mecanismo de controlo da coerência referido no artigo 57.º
321

. 

No que concerne o âmbito de aplicação territorial, a proposta de regulamento, amplia a 

aplicação da proteção de dados abrangendo empresas não instaladas na União Europeia, 

fixando os critérios, condições e procedimento exigíveis para a validade de transferência de 
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dados para países terceiros. De acordo com o considerando 91 da proposta de Regulamento 

“sempre que os dados pessoais atravessam fronteiras, há um risco acrescido de que as pessoas 

singulares não possam exercer os seus direitos à proteção de dados, nomeadamente para se 

proteger da utilização ilícita ou da divulgação dessas informações. Paralelamente, as 

autoridades de controlo podem ser incapazes de dar seguimento as queixas ou conduzir 

investigações relacionadas com atividades exercidas fora das suas fronteiras. Os seus esforços 

para colaborar no contexto transfronteiriço podem ser também restringidos por poderes 

preventivos ou de medidas de reparação insuficientes, regimes jurídicos incoerentes e 

obstáculos práticos, tais como a limitação de recursos. Por conseguinte, revela-se necessário 

promover uma cooperação mais estreita entre as autoridades de controlo da proteção de 

dados, a fim de que possam efetuar o intercâmbio de informações e realizar investigações com 

as suas homólogas internacionais”. Em relação as autoridades de controlo, a proposta de 

regulamento, mantém as regras de independência, embora as apresente de uma forma mais 

detalhada. Destaca-se a cooperação entre as autoridades nacionais de controlo entre si e entre 

a Comissão
322

. 

Tratando-se de transferência de dados, o considerando 78, da proposta de regulamento, 

define que “a circulação transfronteira de dados pessoais é necessária ao desenvolvimento do 

comércio internacional e da cooperação internacional”, porém quando os dados pessoais são 

transferidos da União para países terceiro ou para organizações internacionais, o nível de 

proteção das pessoas singulares assegurado na União Europeia pelo presente regulamento 

deve continuar a ser garantido. Para caracterizar um nível de proteção adequado deve existir 

um funcionamento efetivo de uma ou mais autoridades de controlo independente, 

responsáveis por assegurar o respeito das regras de proteção de dados, assistir e aconselhar os 

titulares de dados no exercício dos seus direitos, e cooperar com as autoridades de controlo da 

União e dos Estados-Membros
323

. Nos casos em que a Comissão não tenha tomado qualquer 

decisão o responsável pelo tratamento ou um subcontratante só pode efetuar a transferência se 

tiver apresentado garantias adequadas quanto à proteção de dados pessoais num instrumento 

vinculativo
324

. 
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A proposta de regulamento pressupõe um passo importante para o quadro normativo 

Europeu, uma vez que deverá colocar em condições análogas todos os Estados-membros no 

que se refere à proteção de dados. Apesar do longo caminho a percorrer, a proposta, reforça os 

princípios de proteção de dados, no que diz respeito as novas tecnologias da sociedade da 

informação, perspetivando-se conceitos mais adequados e próximos a realidade do utilizador, 

e em conformidade com os direitos fundamentais da pessoa humana.  

 

5.2 Publicidade comportamental em linha e formação de perfis de consumo 

Nos dias em que correm muitos dos dados obtidos do utilizador são na maioria das 

vezes informações anexadas através dos vestígios deixados nos meios eletrónicos. Porém, a 

maioria destas informações não são ponderadas, refletidas ou autorizadas pelo utilizador. 

Estas referências são na sua plenitude marginalizadas, fazendo emergir da sua privacidade um 

conjunto de dados, gerando aptidões específicas que delinearão, individualmente, um perfil. 

Desde que se verificou que os utilizadores ocupavam uma parcela significativa de 

tempo na rede, começaram a surgir mensagens publicitárias não solicitadas em formato de 

imagens e propostas de consulta de conteúdo.   

A publicidade em linha é uma das principais fontes de rendimento de um extenso 

conjunto de serviços disponibilizados através da internet, visto que no presente momento 

avulta uma importância considerável para o crescimento e expansão da economia mundial. Há 

muitas formas, “assim acontece quando em cada página de resultados de instrumentos de 

busca as primeiras linhas são ocupadas sistematicamente por publicidade, ou ainda 

publicidade oculta resultante de, sem pré-aviso, aparecer uma mensagem publicitária 

saltitante que perturbam, e gravemente, a concentração do utente”
325

.  

Atualmente, no ordenamento jurídico português, a publicidade é definida no artigo 3.º, 

n.º 1 do código da Publicidade “como qualquer forma de comunicação feita por entidades de 

natureza pública ou privada, no âmbito de uma actividade comercial, industrial, artesanal ou 

liberal, com o objectivo directo ou indirecto de promover, com vista à sua comercialização ou 

alienação, quaisquer bens ou serviços; ou promover ideias, princípios iniciativas ou 

instituições”. No entanto, é necessária a análise da forma de comunicação, realizada no 

âmbito de uma atividade comercial, industrial, artesanal ou liberal; com um objetivo 
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específico de promover a comercialização, ou alienação de bens ou produtos ou ideias, 

princípios ou instituições
326

.  

Para que tal situação ocorra, e se caracterize publicidade, não é necessário que se 

recorra a um profissional da área. “Mesmo que provenha da própria entidade que pretende 

beneficiar com a difusão, tratar-se-á de publicidade”
327

. Diferente será o conceito de atividade 

publicitária, prevista no artigo 4º do Código da Publicidade, que será “o conjunto de 

operações relacionadas com a difusão de uma mensagem publicitária junto dos seus 

destinatários, bem como as relações jurídicas e técnicas, emergente entre anunciante
328

, ou 

aquele que procura divulgar os seus bens ou serviços prestados; profissional ou agência de 

publicidade, que realiza e coloca a publicidade nos meios de transmissão; titular do suporte, 

ou aquele que põe à disposição do anunciante o veículo para transmitir a mensagem
329

. Neste 

sentido, os serviços da sociedade da informação estarão sujeitos ao regime jurídico da 

publicidade, salvo disposição especial em contrário
330

. 

O Decreto-Lei n.º 7/2004, de 07 de janeiro, referente ao comércio eletrónico no 

mercado interno e tratamento de dados pessoais, no artigo 7.º, regula as comunicações 

publicitárias em rede e marketing direto, sendo mais restrito do que o conceito de publicidade 

previsto no Código da Publicidade. “A comparação do artigo 20.º do decreto-lei 7/2004 com o 

artigo 3.º do Código da Publicidade permite compreender que o primeiro exclui do conceito 

de publicidade algumas comunicações em rede. O artigo 21.º do mesmo Decreto limita-se a 

consagrar o princípio da identificabilidade na publicidade em rede, que já está consagrado no 

artigo 8.º do código da publicidade. Surgem, no entanto, alguns deveres de informação quanto 

ao anunciante e as ofertas promocionais que acrescem à disciplina do princípio da 

identificabilidade”
331

. 

No entanto, para que tal se caracterize nesses moldes, é preciso que o seu objetivo seja 

a difusão de uma mensagem, com a finalidade específica de fazer com que terceiros adiram a 
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essa mensagem. Em sentido amplo a publicidade pode ser informativa, de forma a 

proporcionar ao consumidor o descritivo do produto ou serviço; noutra forma, em sentido 

estrito será sugestiva, caso em que o consumidor será induzido á uma determinada direção
332

. 

No entanto, na prática, a publicidade comportamental levanta questões importantes no 

que respeita à proteção de dados e privacidade. É através desta ferramenta, com base na 

internet, que os fornecedores de redes de publicidade têm a possibilidade de monitorizar os 

utilizadores. Desta forma, as informações recolhidas são analisadas, tendo em vista a criação 

de perfis exaustivos sobre os interesses de cada utilizador, para em outro caso lhes 

apresentarem anúncios baseados nos interesses recolhidos. “Contudo publicidade, em sentido 

estrito, não se confunde com mera informação, precisamente porque a publicidade assume um 

ânimo objectivamente promocional, tendo como finalidade directa ou indirectamente, criar 

uma atracção do consumidor pela contratação de determinado bem ou serviço, enquanto a 

informação tem um carácter manifestamente neutral”.
333

 

As tecnologias da informação e comunicação permitem o processamento diferenciado 

e o tratamento de um número infinito de dados. A comunicação comercial é essencial para o 

financiamento dos serviços da sociedade da informação e para o desenvolvimento de uma 

variedade de novos serviços gratuitos. No interesse dos consumidores e da lealdade das 

transações, a comunicação comercial, incluindo descontos, ofertas e jogo promocionais, 

devem respeitar um certo número de obrigações relativas à transparência. 

Contudo, a publicidade comportamental representa a fronteira na qual se desenvolvem 

as novas tecnologias de abordagem do usuário a partir da utilização intensiva de informações 

pessoais. Acontece que da elaboração de um perfil sobre um determinado tema poderão 

emergir dados pessoais que não correspondem na íntegra aos dados que primitivamente foram 

facultados pelos respetivos titulares com o devido consentimento para o seu tratamento. 

Assim sendo, a inclusão num determinado perfil pode ter consequências desvantajosas para o 

titular dos dados, potenciando situações de violação de direitos e liberdades fundamentais, 

mormente a violação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da não discriminação, da 

privacidade e da autodeterminação informativa
334

. Ademais, a internet não pode ser o veículo 
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para a realização de uma publicidade que fica praticamente gratuita, à custa dos incómodos 

que deste modo são trazidos aos utilizadores
335

. 

Em matéria de proteção de dados vigora a Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, 

porém a proposta de regulamento, conforme referenciamos no ponto anterior, prevê algumas 

medidas a respeito dessa matéria, no considerando 21, prevê “a fim de determinar se uma 

atividade de tratamento pode ser considerada de controlo do comportamento de titulares de 

dados, deve ser apurado se essas pessoas são seguidas na internet através de técnicas de 

tratamento de dados que consistem em aplicar um perfil a uma pessoa singular, especialmente 

para adotar decisões relativas a essa pessoa ou analisar ou prever as suas preferências, o seu 

comportamento e atitudes”. A proposta de Regulamento prevê elaboração de perfis mas com 

reservas, no artigo 20.º, n.º 1, preceitua que “qualquer pessoa singular tem o direito de não 

ficar sujeita a uma medida 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 ou analisar ou prever, em 

especial a sua capacidade profissional, situação financeira, localização, saúde, preferências 

pessoais fiabilidade ou comportamento”. 

No entanto, a publicidade em linha pode ser classificada em várias categorias, 

incluindo publicidade contextual, publicidade segmentada e publicidade comportamental. 

Esta última consiste na observação do comportamento das pessoas ao longo do tempo, 

procurando estudar as características por via das ações e visitas consecutivas a mesma página 

da internet, bem como, interações, palavras-chaves, produção de conteúdo em linha, entre 

outros, com a finalidade de criar um perfil específico e, deste modo apresentar anúncios que 

correspondem aos interesses implícitos no comportamento dos utilizadores. Por outro lado, a 

publicidade contextual e a publicidade segmentada aproveitam-se das ações instantâneas dos 

utilizadores durante a navegação à internet. Todavia a “publicidade comportamental permite 

viabilizar aos anunciantes uma imagem muito detalhada da utilização da internet”
336

.  
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Contudo a generalidade das tecnologias de monitorização e publicidade utilizadas no 

contexto da publicidade comportamental, pode ter como consequência tratamentos de dados 

relativos ao utilizador. Nomeadamente, a tecnologia utilizada frequentemente para vigiar os 

utilizadores na internet baseia-se em testemunhos persistentes. Tais testemunhos permitem 

“monitorizar a navegação de um utilizador na internet durante um período de tempo alargado, 

e em teoria, através de vários domínios, cuja finalidade é reunir informação para que as 

empresas possam definir o perfil do utilizador e, assim, apresentar novos atrativos 

comerciais”
337

. Ocorre que, em regra, o fornecedor da rede de publicidade instala um 

testemunho
338

 persistente no equipamento terminal do utilizador, quando este visita pela 

primeira vez uma página na internet que exibe um anúncio da sua rede. Acontece que a 

instalação do testemunho de conexão, muitas vezes ocorre por defeito, estabelecendo um 

dispositivo de contato entre o utilizador e a página consultada
339

. 

Desta forma o testemunho concede ao fornecedor da rede de publicidade identificar 

um utilizador que volte a visitar a tal página, ou qualquer, página correlacionada com a rede 

de publicidade. Seguidamente o fornecedor poderá criar um perfil do utilizador para expor a 

publicidade. No entanto, “uma vez que estes testemunhos persistentes são instalados por uma 

entidade diferente do servidor Web que apresenta o conteúdo principal online, ou seja o 

editor, são também frequentemente designados por testemunhos de terceiro”
340

.Os 

testemunhos estão associados a um domínio, “só podem ser lidos ou modificados por uma 

página Web de um domínio semelhante”
341

.  

Os testemunhos de conexão espiam os movimentos dos utilizadores na internet, para 

construir o perfil do utilizador. Ademais, podem detetar as preferências ou interesses de cada 

                                                                                                                                                                                     
conexas. Quanto maior for a publicidade mais recursos terá ao seu dispor para monitorizar os utilizadores e o seu 

comportamento. Nem York Times, “To Aim Ads, Web is Keeping Closer Eye on You”, 10 de março de 2008, 

apud Grupo de trabalho do artigo 29.º – Parecer 2/2010 sobre publicidade comportamental em linha. 

00062/10/PT WP 173. [Em linha]. Bruxelas: Grupo de trabalho, 22/06/2010. [Consult. 10 abril. 2015]. 

Disponível em 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_pt.pdf.http://ec.europa.eu/justice/poli
cies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_pt.pdf 
337

 PINHEIRO, Alexandre de Sousa – Privacy e protecção de dados pessoais: a construção dogmática do 

direito à identidade informacional. Lisboa: AAFDL, p. 88. 
338

 O testemunho é um pequeno texto alfanumérico, que é armazenado no equipamento terminal da pessoa em 

causa por um fornecedor de redes de publicidade Este texto alfanumérico pode ser utilizado para diversos fins, 

tais como a memorização de preferências, o armazenamento de informações sobre a sessão ou a identificação da 

pessoa em causa através de um identificador único. Grupo de trabalho de proteção de dados do artigo 29.º – Idem 

– Ibidem. 
339

 PINHEIRO, Alexandre de Sousa – op. cit., p.92. 
340

 GT29.º. Parecer 2/2010 – op. cit., p.6. 
341

 Por exemplo, um testemunho instalado pelo fornecedor da rede de publicidade a.meusitio.com pode ser lido 

pelo fornecedor b.omeusitio.com, mas não pelo fornecedor c.outro.com. GT 29.º. Parecer 2/2010 – op. cit., p.7.  

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_pt.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_pt.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_pt.pdf


 

107 
 

utilizador, para que deste modo às solicitações ou indagações que venham a fazer o sistema 

responda de modo adequado ao perfil que se formulou
342

. Por meio desta monitorização é 

possível deduzir a idade, o sexo, se tem filhos ou não, estado civil,etc. Além disso, o “perfil
343

 

baseado na análise dos testemunhos armazenados no equipamento terminal da pessoa em 

causa pode ser complementado com dados agregados derivados do comportamento de outras 

pessoas que exibem padrões comportamentais semelhantes noutros contextos”
344

. 

Neste contexto é de extrema relevância, para os sistemas de publicidade online, a 

localização do utilizador, que poderá ser revelada através do endereço de IP. A agregação de 

determinado perfil ao utilizador pode reduzir a autonomia e o espaço de escolha do 

consumidor, “pelo que o perigo da fragmentação dos dados processados pode conduzir perfis 

desvirtuados ou a elaborações parcelares que não correspondam ao conjunto e a unidade da 

pessoa e, em extremo, à própria construção virtual”
345

. 

Contudo, o artigo 5.º, n.º1, da Diretiva n.º 2002/58/CE, de 12 de julho de 2002, 

protege a confidencialidade das comunicações em geral. A proteção da confidencialidade das 

comunicações no caso concreto da utilização de testemunho de conexão e dispositivos 

análogos encontra-se regulada no artigo 5.º, n.º 3
346

. A Lei n.º41/2004, de 18 de agosto, 

transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2002/58/CE, de 12 de julho
347

, para tal 

tanto a referida Diretiva como a presente Lei, exigem a obtenção do consentimento informado 

para armazenar licitamente informações ou para ter a possibilidade de acesso a informação 

armazenada no equipamento terminal de um assinante ou utilizador. Consequentemente, o 

armazenamento da informação e o acesso a informação disponível no equipamento do 

utilizador carecem do disposto nos artigos 5.º e 13.º-A da Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto. 

                                                           
342

 ASCENSÃO, José Oliveira – op. cit., p. 147 e 148. 
343

 Existem duas grandes abordagens para a criação de perfis de utilizadores, os perfis implícitos e explícitos. Os 

perfis implícitos são criados por inferência, com base na observação do comportamento individual e coletivo dos 

utilizadores ao longo do tempo, especialmente através da monitorização das páginas que estes visitaram e dos 

anúncios que visualizaram ou em que clicaram. Os perfis explícitos são criados com base nos dados pessoais que 

os próprios fornecem a um serviço Web, nomeadamente na fase de registo. Estas duas abordagens podem ser 

combinadas. GT 29.º. Parecer 2/2010 – op. cit., p.8. 
344

 “As empresas de cibermarketing têm ainda conhecimento de alguns dados de tráfego como a hora, a 

frequência e o tempo de aceso” FERREIRA, PEDRO – op. cit., 390. 
345

 Idem – op. cit., p.394. 
346

 A legislação que envolve essa matéria se encontra regulada entre outras na Diretiva n.º 2009/136/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, que altera a Diretiva n.º 2002/22/CE relativa o 

serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicação eletrónica, a 

Diretiva n.º 2002/58/CE relativa ao tratamento de dados pessoas e à proteção da privacidade no setor das 

comunicações eletrónicas e o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 relativo à cooperação entre as autoridades 

nacionais responsáveis pela aplicção da legislação de defesa do consumidor. 
347

 Vide Capítulo 3. 
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De acordo com o considerando 66 da Diretiva n.º 2009/136/CE, de 25 de novembro de 

2009, o “consentimento do utilizador deve ser manifestado, sempre que tecnicamente possível 

e eficaz, através do uso dos parâmetros adequados do programa de navegação ou de outra 

aplicação, e em conformidade com as disposições aplicáveis da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 

de Outubro”. Portanto, no âmbito da publicidade em linha conjuntamente com a criação de 

perfis individuais, o consentimento deve ser adquirido de forma livre, específica e informada 

do utilizador. “O consentimento tem de ser obtido antes da recolha dos dados pessoais para 

que as pessoas em causa possam compreender que estão a dar o seu consentimento e qual o 

âmbito desse consentimento”
348

. 

A publicidade comportamental em linha é hoje um dos exponenciais da formação de 

perfis de consumo, devido a exposição diária do utilizador aos meios eletrónicos. No entanto, 

“os responsáveis pela construção de perfis de marketing não têm qualquer interesse na 

transparência, procedendo ao registo de características individuais criado a partir de 

informação pessoal, muitas vezes difusa, originada em fontes múltiplas e usado para 

individualizar produtos e serviços”
349

. Todas as técnicas de difusão da informação servem 

para estabelecer um perfil composto por hábitos e comportamento ao meio observado. 

Não obstante o utilizador deve ser informado sobre o monitoramento, e expressar o 

seu consentimento com esta prática. Desta forma as condições para o consentimento livre e 

informado é a forma clara e transparente, as quais são fornecidas ao utilizador aquando da 

recolha dos dados. “Ainda assim, os utilizadores poderão não conhecer ou compreender a 

tecnologia subjacente à publicidade comportamental ou nem sequer perceber que são alvo de 

publicidade”
350

. Desta forma, os utilizadores somente estarão em posição de fazer uma 

                                                           
348

 GT29.º. Parecer 2/2010 – op. cit., p.15. 
349

 Definição proposta no relatório “Privacy and the NII: safeguarding telecommunications - related personal 

information” (1995), do U.S Department of Commerce, apud FERREIRA, PEDRO – op. cit., 391. 
350

 Vejamos o exemplo no caso de perfis relacionados com matérias de saúde. Assim, relativamente ao perfil 

farmacoterapêutico num tratamento de dados destinado à recolha pelas farmácias dos medicamentos receitados, 

a CNPD decidiu que “as farmácias pretendem tratar dados pessoais dos utentes. Depois de subscrita a declaração 

de consentimento - que implica a adesão ao sistema por parte do utente é fornecido ao titular dos dados um 

código de barras que o identificará perante o sistema. Sempre que o utente apresenta o código de barras, é 

identificado perante o sistema, podendo o farmacêutico consultar o histórico de consumos, o perfil 

farmacoterapêutico”. Comissão Nacional de Proteção de Dados – Autorização n.º 169/2002 [Em linha]. Lisboa: 

CNPD, 07/10/2002. [Consult. 22 Fev. 2015]. Disponível em 

http://www.cnpd.pt/bin/decisoes/2002/htm/aut/aut169-02.htm. 

http://www.cnpd.pt/bin/decisoes/2002/htm/aut/aut169-02.htm
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escolha se estiverem suficientemente informados, “designadamente, sobre a identidade do 

fornecedor da rede de publicidade e os objetivos do tratamento”
351

. 

Outra grande questão envolve as aplicações em dispositivos inteligente, uma vez que 

através destas “os criadores podem recolher dados, aceder a dados de contacto e escrevê-los, 

enviar mensagem de correio electrónico, SMS ou mensagens em redes sociais, ler, modificar 

ou eliminar o conteúdo de cartões SD, efectuar gravações de áudio, utilizar a câmara e aceder 

a imagem guardadas, ler o estado e a identidade do telefone, modificar as definições globais 

do sistema e evitar que o telefone entre em modo de baixo consumo”
352

. As aplicações em 

dispositivos inteligentes podem ainda fornecer informações sobre outras aplicações instaladas.  

Notemos o exemplo dos game controllers
353

, que podem recolher a informação que 

advém do mundo virtual e coadunar com informações reais, e “definir um perfil quase 

absoluto da pessoa-avatar”
354

. Tais recursos geram informações pessoais que podem ser 

sujeitas a um tratamento posterior, “geralmente destinado a proporcionar um fluxo de 

receitas”, que poderá ser desconhecido ou não pelo utilizador final
355

. “São muitas as partes 

envolvidas na criação, distribuição e funcionamento de aplicações, e cada uma tem 

responsabilidade diferente no domínio da proteção de dados”
356

. 

Contudo os utilizadores devem assumir uma parcela da responsabilidade, na medida 

em que geram e “armazenam dados pessoais através dos seus dispositivos móveis, porém este 

tratamento quando seja exclusivamente para fins domésticos, não se aplica a Diretiva n.º 

95/46/CE, de 24 de outubro de 1995”
357

, pois o utilizador estará isento das obrigações formais 

                                                           
351

 GT 29.º. Parecer 2/2010 – op. cit., p. 25.  
352

 Grupo de trabalho do artigo 29.º – Parecer 2/2013 sobre as aplicações em dispositivos inteligentes. 

000461/13/PT WP 202. [Em linha]. Bruxelas: Grupo de trabalho, 27/02/2013. p. 5. [Consult. 10 abril. 2015]. 

Disponível em http://www.gpdp.gov.mo/uploadfile/2014/0505/20140505071940425.pdf. 
353

 ZARSKY, Tal – “Privacy and Data Collection in Virtual Worlds” in BALKIN, Jack M. e NOVECK, Beth 

Simone (orgs.) – op. cit., p. 218, apud, PINHEIRO, Alexandre Sousa – op. cit., p. 241. 
354

 Idem – Ibidem. 
355

 GT 29.º. Parecer 2/2013 – Ibidem. 
356

 “É possível identificar quatro partes principais. São elas: (i) os criadores das aplicações (incluindo os 

proprietários das aplicações); (ii) os fabricantes do sistema operativo e do dispositivo (“fabricantes de SO e do 

dispositivo”); (iii) as lojas de aplicações (o distribuidor da aplicação); e, por último, (iv) outras partes envolvidas 

no tratamento de dados pessoais. Em alguns casos, as responsabilidades no domínio da proteção de dados são 

partilhadas, especialmente quando a mesma entidade está envolvida em várias fases (…)”. Cf. GT29.º. Parecer 

2/2010 –  op. cit., p. 9. 
357

 Vide Capítulo 1 e artigo 3.º da Diretiva n.º 95/46/CE de 24 de outubro. 

http://www.gpdp.gov.mo/uploadfile/2014/0505/20140505071940425.pdf
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nesta matéria. Por outro lado, se o utilizador decidir partilhar dados através da aplicação, 

procederá a “um tratamento que ultrapassa as condições da isenção para fins domésticos”
358

. 

Portanto, na medida em que o criador da aplicação permita o acesso de terceiros aos 

dados do utilizador, para fins de publicidade comportamental, terá que utilizar mecanismos 

adequados para cumprir os requisitos aplicáveis ao abrigo do quadro jurídico da União 

Europeia. Nos casos em que o terceiro aceder a dados armazenados no dispositivo, será 

aplicável a obrigação de obter consentimento informado previsto no artigo 5.º, n.º 3 da 

Diretiva n.º 2002/58/CE”, podendo, em alguns casos ser corresponsável pelo tratamento. E 

neste sentido cabe lembrar que “as directivas são leis imperativas, na medida em que os 

direitos individuais são intransmissíveis e não se encontram na disponibilidade das partes”
359

. 

Notoriamente em muitos casos as aplicações gratuitas são pagas por publicidade 

oriunda dos sistemas de monitorização. Desta forma “a publicidade pode consistir numa faixa 

dentro da aplicação, em anúncios fora da aplicação que são exibidos mediante a modificação 

das definições do programa de navegação ou a colocação de ícones no ambiente de trabalho 

do dispositivo móvel ou exibidos através de uma organização personalizada do conteúdo da 

aplicação”
360

.   

Com efeito, todas as informações a cerca das condições gerais ou nas declarações de 

privacidade devem ser transparentes e claras. Torna-se indispensável que os fornecedores de 

redes de publicidade desenvolvam mecanismos que possam manter os utilizadores informados 

da constante vigia electrónica. Existem outras formas para recordar as pessoas, de forma 

simples clara e inequívoca, através de meios automáticos disponibilizados durante a visita a 

página da internet, uma vez que é muito provável que, após algum tempo, os utilizadores não 

se lembrem de que efetivaram o seu consentimento
361

. 

Não obstante, a obrigação de prestar as informações necessárias e de obter o 

consentimento dos utilizadores recai, em último caso, sobre a entidade que envia e lê o 

testemunho, sendo nestes casos o fornecedor da rede de publicidade. “Quando os editores são 

corresponsáveis pelo tratamento, por exemplo, nos casos em que se transferem informações 

                                                           
358

 Neste sentido, Grupo de trabalho do artigo 29.º – Parecer 5/2009 sobre as redes sociais em linha. 

01189/09/PT WP 163. [Em linha]. Bruxelas: Grupo de trabalho, 12/06/2009. [Consult. 14 Abr. 2015]. 

Disponível em http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp163_pt.pdf; Tribunal de Justiça 

da União Europeia: Processo n.º C-101/01 [Em linha] (06/11/2003) [Consult. 10 Dez. 2014]. Disponível em 

www.curia.europa.eu  e GT29.º. Parecer 2/2013 – op. cit., p. 10. 
359

 GT29.º. Parecer 2/2013 – op. cit., p. 8. 
360

 Idem, op. cit., p. 13. 
361

 GT29.º. Parecer 2/2010 – op. cit., p.15. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp163_pt.pdf
http://www.curia.europa.eu/
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diretamente identificáveis para os fornecedores de redes de publicidade, também estão 

sujeitos à obrigação de prestar informações sobre o tratamento de dados dos utilizadores”
362

. 

“Os editores repartem com os fornecedores de redes de publicidade responsabilidade pelo 

tratamento de dados realizado no contexto da apresentação da publicidade 

comportamental”
363

. Neste contexto a responsabilidade diz respeito à “primeira fase do 

tratamento, ou seja, à transferência do endereço IP para os fornecedores de redes de 

publicidade, que se verifica quando as pessoas visitam páginas da internet e são 

redirecionadas para a página Web do fornecedor da rede de publicidade”
364

.  

O responsável pelo tratamento deve respeitar os princípios relativos ao tratamento dos 

dados pessoais, em especial o princípio da limitação da finalidade e o princípio da 

conservação dos dados. Neste seguimento, as informações recolhidas deverão ser eliminadas 

quando já não forem necessária para a criação de um perfil, atendendo ao disposto no artigo 

6.º, n.º 1 alínea e) da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro. Com isso nos “casos em que 

uma pessoa solicitar que o seu perfil seja eliminado ou exercer o direito de revogar o 

consentimento, o fornecedor da rede de publicidade é obrigado a apagar ou eliminar 

imediatamente as informações da pessoa em causa, na medida em que o fundamento legal, ou 

seja o consentimento, para o tratamento deixa de existir”
 365

, conforme o disposto nos artigos 

12.º a 14.º da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, e 11.º e 12.º da Lei n.º 67/98, de 26 de 

Outubro. 

Portanto, os responsáveis pelo tratamento e aos subcontratantes devem, de acordo com 

os artigos 17.º da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, e 14.º da Lei n.º 67/98, de 26 de 

outubro, aplicar “medidas técnicas e organizativas para proteger os dados pessoais contra a 

destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a divulgação não autorizada e outras 

formas de tratamento ilícito”, para garantir a segurança e a confidencialidade dos dados. 

Com efeito, nos termos dos artigos 18.º da Diretiva n.º 95/46/CE, e 27.º da Lei n.º 

67/98, “os responsáveis pelo tratamento devem notificar o tratamento de dados pessoais” às 

autoridades responsáveis pela proteção de dados, salvo se estiverem isentos da notificação. 

Ademais, “se os dados forem transferidos para fora da União Europeia, nomeadamente para 

servidores localizados em países terceiros, os fornecedores de redes de publicidade devem 

                                                           
362

 Idem – Ibidem. 
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 GT29.º. Parecer 2/2010 – op. cit., p.16. 
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 GT29.º. Parecer 2/2010 – op. cit., p.17. 
365

 Idem – Ibidem .Vide Capítulo 1 e 3. 
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assegurar o cumprimento das disposições sobre a transferência de dados pessoais para países 

terceiros”
366

. 

A propósito das aplicações em dispositivos inteligentes torna-se impossível não 

mencionar a Radio Frequency Identification – RFID
367

, essa tecnologia “encontra-se no 

âmago da miniaturização possível, dada a evolução da nanotecnologia, e da ubiquidade da 

Internet
368

, ou seja da capacidade de associar a objectos marcas de identificação que 

acompanhem o percurso físico de um produto, em princípio, substituindo código de barras por 

spy chips
369

, pautando pela observação omnipresente”
370

. Parece futurologia, mas, torna-se 

frequente programar objetos para assumir funções domésticas de prevenção e controlo. Os 

conhecidos frigoríficos inteligentes podem fiscalizar quantidades e o prazo de validade de 

produtos, bem como proceder diretamente a encomendas para o reabastecimento alimentar de 

pessoas e famílias
371

.  

Neste contexto encontramos “as etiquetas de produtos que incorporam dados de um 

sistema de internet que podem ser objeto de completo vigilância à distância”. Contudo, 

juntamente com esta ameaça está o cenário perfeito para a captação de perfis muito 

pormenorizados de “clientes que desconhecem estar a usar um produto com capacidade de 

recolha de informação particularmente avançada”
372

. É a chamada “internet das coisas, que 

remove obstáculos geográficos e garante a recolha de dados através da mobilidade dos 

instrumentos tecnológicos”, é a conexão entre o mundo das coisas e o mundo digital. “Os 

                                                           
366

 Cfr. artigos 25.º e 26.º da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro,  e 19.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 

Neste sentido, Capítulo 4 do presente trabalho, e GT 29.º. Parecer 5/2012 relativo a computação em nuvem. 

01037/12/PT GT 196. [Em linha]. Bruxelas: Grupo de trabalho, 01/07/2012. [Consult. 07 Jan. 2015]. Disponível 

em http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2012/wp196_pt.pdf. 
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 A CNPD foi a primeira entidade de proteção de dados Europeia a aprovar um texto de enquadramento sobre a 

radiofrequência através da Deliberação 9/2004. Comissão Nacional de Proteção de Dados – Sobre a identificação 

por radiofrequência. Deliberação n.º 9/2004 [Em linha] Disponível em 

http://www.cnpd.pt/bin/orientacoes/RFID.pdf.  
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Principles of Privacy-Aware Ubiquitous Systems” in ABOWD, Gregory D., BRUMITT, Barry e SHAFER, 

Steven – Ubicomp 2001: Ubiquitous Computing. Heilderberga e Nova Iorque: Springer, 2001, p. 279, apud, 

PINHEIRO, Alexandre Sousa – op. cit., p. 209. 
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 BRAEZEL, Mickey – RIFD. Improving the Costumer Experience, op. cit., p. 51, apud, PINHEIRO, 

Alexandre Sousa – op. cit., p. 210. 
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 SHARR, Peter – Das Ende der Privatshäre, op. cit., p. 49, apud, Ibidem. 
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 Idem, op. cit., p. 211. 
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 HENRICI, Dirk – RIFD Security and Privacy, op. cit., p.5, apud, Idem – Ibidem. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp196_pt.pdf
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objectos são colocados em rede dentro de uma ubiquidade omnipresente ditada pela 

inteligência artificial”
373

. 

O grupo de trabalho do artigo 29.º expõe que “uma das principais preocupações em 

termos de privacidade relacionadas com a tecnologia RIFD decorre das utilizações da 

tecnologia RFID que implicam a localização das pessoas e a obtenção do acesso a dados 

pessoais. Embora um operador RFID possa não ter esse objectivo em mente ao desenvolver 

uma aplicação RFID, é importante ter em conta o risco que apresenta a eventual utilização das 

etiquetas por um terceiro para fins distintos dos previstos”
374

. 

São vários os elementos que potenciam a captação de dados através desta tecnologia, 

dada as suas características fisicamente minúscula e amplamente eficaz tornando todos os 

espaços, pessoas, bens, e utensílios reféns da intrusão pública ou privada. A dissipação “desta 

tecnologia associada ao acesso às marcas de recepção permite uma sociedade de vigilância 

global, em que – hipoteticamente todos podem vigiar todos”
375

. Os perigos para a proteção de 

dados resultantes do desrespeito pelos direitos dos titulares, bem como pelas medidas de 

segurança exigidas pelo sistema, resultam designadamente, na ativação de chips sem 

informação prévia, na clonagem de dados em tempo real ou na associação de uma fotografia 

captada por câmara oculta à informação RFID. Os resultados da recolha servem, 

essencialmente, para definição de perfis e para estudos comportamentais
376

.  

Essa temática envolve questões referentes a identificação e identificabilidade do 

indivíduo, neste sentido o Grupo de trabalho do artigo 29.º, afirmou que “se a etiqueta for 

usada por uma pessoa (utilizador ou cidadão) e se essa etiqueta possuir um identificador 

único, então por definição a etiqueta contém dados pessoais (…) na maioria dos cenários não 

é possível afirmar que a aplicação RFID não trata dados pessoais quando as etiquetas forem 

usadas por cidadãos ou utilizadores”
377

. Os tratamentos oriundos da tecnologia da RFID 

                                                           
373

 BULLINGE, Hans- Jörg – “Intelligenteres Leben im “Internet der Dinge” – RIFD als Grundlage für 

autonome Objekte uns selbstorganisierende Systeme in intelligenten Umgebungen”in BULLINGER, Hans- Jörg  

e HOMPEL, Michael ten – Internet der Dinge, op. cit., p.xxiiii, apud, Idem – Ibidem. 
374

 Grupo de trabalho do artigo 29.º – Parecer 9/2011 sobre a proposta revista da indústria relativa a um quadro 

para as avaliações do impacto das aplicações RFID na proteção da privacidade e dos dados. 00327/11/PT WP 

180. [Em linha]. Bruxelas: Grupo de trabalho, 11/02/2011. [Consult. 17 Abr. 2015]. Disponível em 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp180_pt.pdf. 
375

 PINHEIRO, Alexandre Sousa – op. cit., p. 215. 
376

 Idem – op. cit., p. 213. 
377

 Grupo de trabalho do artigo 29.º – Parecer 5/2010 sobre a proposta da indústria relativa a um quadro para 

avaliações do impacto das aplicações RFID na proteção da privacidade e dos dados. 00066/10/PT WP 175. [em 

linha]. Bruxelas: Grupo de trabalho, 13/07/2010. [Consult. 17 Abr. 2015]. Disponível em 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp175_pt.pdf. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp180_pt.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp175_pt.pdf


 

114 
 

devem estar associados ao dever de informação, no qual possibilitem ao utilizador a decisão 

de etiquetas operacionais
378

. A inserção da tecnologia RFID, assim como a sua 

disponibilização no mercado constituem tratamento de dados pessoais, obedecendo, portanto, 

à legislação aplicável nesta área, o que implica a notificação ou os pedidos de autorização 

necessários a Comissão Nacional de Proteção de Dados
379

. Desta maneira, a tecnologia RFID 

através da distinção entre identificação e identificabilidade, bem como a complexidade 

dogmática gerada pela internet das coisas contribuem para interrogações relativamente à 

natureza dos dados e informações pessoais que merecem proteção através da legislação 

usualmente utilizada sobre a matéria
380

. 

Noutro contexto tecnológico, é sabido o impacto que as redes sociais têm para a 

formação de perfis. A comunicação nas redes sociais podem, na ausência de controlo do 

indivíduo sobre as informações pessoais, “definir o seu perfil, recheá-lo com informações 

suplementares, sejam elas fotografias, texto ou outros materiais deixados ao livre alvedrio do 

titular dos dados”
381

. O Facebook, por exemplo, “usa a informação dos utilizadores e a 

caracterização de perfis”, para a publicidade. David Kirkpatrick, autor do O Efeito Facebook, 

aborda essa questão e reconhece que o controlo sobre o excesso de dados pessoais dos seus 

membros que o Facebook detém (…), o Facebook mantém informação já apagada pelos 

utilizadores, ou mesmo de amigos já apagados da Wepage”
382

 . 

Como tal, os fornecedores de serviços de redes sociais são considerados responsáveis 

pelo tratamento dos dados no âmbito da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro. Deste modo 

o direito de acesso e retificação dos utilizadores não se limitam aos utilizadores do serviço 

mas a qualquer pessoa singular que seja objeto de tratamento. Os membros e não membros 

dos serviços de redes sociais devem dispor de um meio para exercer o seu direito de acesso, 

correção e supressão
383

. 

No entanto toda essa economia movida por força da informação em linha envolve não 

só a recolha, o tratamento, a recuperação e redistribuição da informação, ou a inserção de 
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testemunho para retirar vantagem sobre outro sistemas instalados, mas da mesma forma toda a 

publicidade e venda de serviços associados. Nestes moldes, no ambiente digital “os agregados 

de informação são tipicamente depositários de toda a “pegada digital” de um determinado 

utilizador, mesmo uma simples interacção online é informação que pode desde logo ser 

compartilhada com outros”
384

.  

É nesta realidade constituída de informação em linha, aplicações e redes sociais que 

“muitos são os alertas para o facto de a economia depender fortemente da informação – e 

sobretudo informação personalizada que permita ao mercado actuar de forma cada vez mais 

precisa”, sendo o cenário ideal para classificar o conceito de informação como mercadoria
385

.  

Todas essas informações recolhidas são para conceber uma rotulagem pré-fabricada 

através dos meios que proporcionam tratamento automatizados. Na realidade a publicidade 

em linha muitas vezes confere ao utilizador uma usurpação dos seus dados pessoais, não 

apenas através da comunicação não solicitada, mas principalmente pelos vestígios que cada 

recolha efetuada através deste meio leva consigo. A criação de perfis para fins publicitários 

encaixa o utilizador no grupo A, B ou C, sem consciencializar o próprio das molduras que o 

envolvem. Por um lado “se é possível detectar do exterior as nossas preferências comerciais, 

também todas as nossas outras inclinações, ideológicas, afectivas ou sociais podem ser 

espiadas”
386

. Já diziam: a internet não esquece! Portanto toda a extensão da individualidade e 

privacidade deve ser respeitada e protegida contra as ingerências de terceiros, sendo posta 

acima de qualquer interesse sócio- económico que possa advir do ambiente online. 

 

5.3 Comunicações eletrónicas: vestígios ad aeternum na internet 

Entre as sendas da privacidade, podemos observar cuidadosamente a extensão do direito a 

autodeterminação informativa dentre às pegadas sumptuosas do desvirtuamento virtual. Esse 

direito é refletido, na própria dignidade da pessoa humana, na faculdade de dispor ou não a 

terceiros o conhecimento de momentos do percurso de vida de cada um. 
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Na busca incessante do controlo sobre a extensão daquilo que caracteriza a unicidade do 

ser, a informação pessoal, é manifesto “que estão mais acessíveis e redistribuídos do que 

nunca (…) invertendo-se o controlo sobre esse dados, dos utilizadores para os agregadores de 

informação e para quem acede a essa informação, inclusive com novas competências, como as 

da Web semântica
387

, o que configura claramente uma deslocação do poder sobre a 

informação do pesquisado, por assim dizer, para o pesquisador. O aprofundamento de factores 

essenciais do processo de busca quer no plano da acessibilidade, da durabilidade da 

informação, da sua abrangência, quer ainda pelas suas implicações globais, como a questão da 

descontextualização da informação, da pulverização das identidades”
388

. 

Todos os dias são depositados na internet milhões de informações, de cariz pessoal ou 

não, sem que muitas vezes o utilizador se aperceba do fornecimentos e disponibilização 

destes, através do manuseio desta ferramenta como meio de interação com amigos, partilha de 

experiência através dos famosos blogues, ou outras pesquisas que delinearão a necessidade 

virtual de cada utilizador. Por intermédio da internet, podemos trazer os bancos, serviços 

disponibilizados pela função pública, médicos, lojas favoritas, restaurantes, agências de 

viagem, notícias do mundo inteiro, entretenimento, etc., tudo reduzido a polegadas do ecrã 

para acedermos diretamente do nosso lar, escritório ou qualquer lugar que contenha uma rede 

Wi-fi. Os recursos para partilha interação e informação são inesgotáveis. 

Com efeito, o direito de controlo dos dados também se manifesta na possibilidade de os 

poder eliminar, de os fazer esquecer, só assim se assegurando o respeito pelo princípio 

estruturante da dignidade da pessoa humana, segundo o qual “a dignidade do ser humano é 

inviolável”
389

. A informação recolhida eternamente através da internet pode se tornar um 

causador de danos irreversíveis ao nível da personalidade, da autodeterminação do ser 

humano, a que respeitam e da própria dignidade
390

. Como tal, uma notícia veiculada pelos 

meios eletrónicos, designadamente pela internet, poderá ser de caráter discriminatório, ou 

meramente expositivo, mas que independente do cariz pode converter-se em uma realidade 

futura que se pretende esquecer e não desejar revelar aos demais. 
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Por isso “a protecção da individualidade da pessoa em contexto cibernético deve ser a 

continuidade da protecção garantida pelo Estado na realidade offline, a imaterialidade
391

 

convoca, todavia, desafios acrescidos. Trata-se pois de saber se é ainda possível a utilização 

dos “odres velhos” para conter e disciplinar o “vinho novo” da internet, em especial quanto à 

susceptibilidade de aplicação da dogmática comum da responsabilidade civil e penal e da 

protecção dos direitos fundamentais à realidade fáctica da internet
392

, em particular no que 

respeita aos conteúdos gerados em contexto que não diferenciam o emissor e o receptor de 

informação”
393

.  

A proposta de Regulamento prevê o direito ao esquecimento na internet, o direito 

portanto, de cada cidadão controlar a informação online que lhe diz respeito. O direito de 

salvaguardar a transparência sobre a utilização dos dados pessoais e a exigir resposta célere 

no caso em que o utilizador se enquadre nas situações previstas no artigo 17.º. Por isso o 

titular dos dados, para além da possibilidade de obter do responsável do tratamento dos dados 

a retificação
394

 dos dados pessoais inexatos pode solicitar-lhe a eliminação dos dados.  

Noutros tempos o direito a ser deixado só circunscrevia-se a imprensa escrita, ao modo 

propagado que a comunicação social impetrava nos lares. Atualmente a difusão da informação 

através da internet potenciou a comunicação social, deixando para uma era, quase pré-

histórica, a informação em suporte papel. No entanto, “a discussão da responsabilidade pela 

liberdade de expressão e informação digital online – rectius, pela respectiva possível de ilícita 

violação – encontra-se escolhos na imensidão da informação disponível, não filtrada, 

constantemente actualizada e virtualmente impossível de apagar”
395

.  

Além disto, no ambiente digital “os usuários são eles próprios potenciais emissores de 

informação e de opinião, encontrando-se em situações de igualdade e em condições de fazer 

chegar as suas ideias a elevado número de pessoas; ambiente no qual convivem conteúdos 
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muito diversos, desde logo, e par ao que interessa, ideias e opiniões sobre os mais variados 

temas, no que habitualmente é o exercício legítimo do direito de liberdade de expressão”
396

. 

Não obstante, o direito ao esquecimento é aplicável na generalidade aos conteúdos que 

constem nas páginas criadas pelas pessoas singulares nas redes sociais, como o Facebook, o 

Twitter ou pelo Messenger, e demais sites ou blogues que pelo caráter transnacional que a 

internet oferece, transpõem as linhas que demarcam a União Europeia. Neste seguimento, se a 

informação emanar de um Estado-Membro será regida pelo direito da União Europeia, que 

deverá assegurar uma proteção mais efetiva do direito à autodeterminação informativa em 

todas as suas variantes, seja no direito à intimidade, direito à proteção de dados, direito ao 

esquecimento ou direito de portabilidade dos dados
397

. 

Em Portugal, uma deliberação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social – 

ERC
398

, veio prever que, a partir de então, todas as pessoas que sintam violados os seus 

direitos de expressão em sítios da internet que cumpram uma função de veículo de 

comunicação pública, possam ver as suas queixas atendidas pelo Conselho Regulador. Neste 

sentido, o Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro, refere no seu artigo 16.º, n.º 1 que o 

“prestador intermediário do serviço de armazenagem em servidor só é responsável, nos 

termos comuns, pela informação que armazena se tiver conhecimento da atividade ou 

informação cuja ilicitude for manifesta e não retirar ou impossibilitar logo o acesso a essa 

informação”, “pelo que ao que parece está a obrigar o prestador de serviços a retirar o acesso 

logo que exista uma denúncia”
399

. Sempre que estejam em causa expressões ou outras formas 
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de exteriorizar opiniões
400

 que se situe fora do âmbito de proteção do direito de liberdade de 

expressão estão sujeitos a tutela penal
401

. 

Consequentemente o apagamento dos dados apenas deixará de se processar, num futuro 

próximo, nos casos previstos na proposta de Regulamento designadamente por razões de 

concordância prática com outro direito fundamental, nomeadamente o direito à liberdade de 

expressão, por motivos de interesse público no domínio da saúde publica, para fins de 

investigação histórica, estatística ou científica, ou para cumprimento de uma obrigação 

jurídica de conservação de dados pessoais prevista pelo direito da União Europeia ou pela 

legislação de um Estado-membro à qual o responsável pelo tratamento esteja sujeito. “Trata-

se no fundo de um imperativo ético é claro, os programas devem ser elaborados de forma a 

proteger a identidade dos clientes e a privacidade das comunicações”
402

.  

No ano de 2014 o Tribunal de Justiça da União Europeia proferiu uma decisão, em 13 de 

maio de 2014, acórdão no processo C-121/12
403

, que prevê de forma clara, a existência de um 

direito a ser esquecido na internet. O presente acórdão refere-se a pesquisa nos motores de 

busca na internet no contexto da legislação aplicável à proteção de dados pessoais no âmbito 

da Diretiva 95/46/CE
404

. Algumas questões foram submetidas ao Tribunal de Justiça da União 

Europeia neste contexto, tais como o âmbito de aplicação das normas de proteção de dados da 

União Europeia o papel e a responsabilidade dos motores de busca na internet e o direito de 

ser esquecido, no sentido de elucidar o utilizador a cerca da possibilidade de solicitar o 
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apagamento, de alguns ou todos os resultados, da pesquisa que lhe disserem respeito nos 

motores de pesquisa na internet.  

No que respeita a aplicação territorial, no âmbito do acórdão acima citado, a Google 

sustentava que não exercia, em Espanha, qualquer atividade de indexação ou armazenamento 

de informação. Apesar disso a Google Spain tem por objeto a atividade de promoção e venda 

de espaços publicitários enquanto a atividade de indexação é feita pela Google Incorporation, 

com sede nos Estados Unidos, e assim, não seriam aplicáveis as normas da União Europeia 

relativa a proteção de dados. O Tribunal entendeu, no entanto, que “o artigo 4.º, n.º 1, alínea 

a) da Directiva n.º 95/46/CE, deve ser interpretado no sentido de que é efetuado um 

tratamento de dados pessoais no contexto das actividades de um estabelecimento do 

responsável por esse tratamento no território de um Estado-membro, na acepção desta 

disposição, quando o operador de um motor de busca cria num Estado-membro uma sucursal 

ou uma filial destinada a assegurar a promoção e a venda dos espaços publicitários por esse 

motor de busca, cuja actividade é dirigida aos habitantes desse Estado-membros”
405

. Por 

isso, como o tratamento de informações é efetuado no estabelecimento da Google sediada em 

território espanhol, a atividade esta sujeita à legislação da União Europeia. 

No âmbito do presente acórdão foi declarado que o tratamento de dados pessoais em 

causa, é “suscetível de afetar significativamente os direitos fundamentais ao respeito pela vida 

e a proteção de dados pessoais, quando a pesquisa através desse motor seja efetuada a partir 

do nome de uma pessoa singular, uma vez que o referido tratamento permite a qualquer 

pessoa”
 406

, que utilize tal ferramenta, obter uma visão global, estruturada e correlacionada das 

informações sobre as pessoas. Contudo a Google defende que um motor de pesquisa não cria 

conteúdo, apenas indica onde podem ser encontrados conteúdos já existentes, disponibilizados 

por terceiros na internet, sem fazer distinção entre os dados pessoais e outras informações, 

uma vez que tal ferramenta de localização de informação disponível na internet não implicaria 

uma obrigação de controlo do conteúdo disponíveis na Web, sendo este o motivo para não ser 

considerado um responsável pelo tratamento desses dados. 
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Na verdade, o operador de um motor de busca recolhe, recupera, regista, organiza, 

conserva, comunica e coloca informações, muitas delas pessoais, à disposição do público. 

Tais operações enquadram-se no artigo 2.º, alínea b), da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de 

outubro, independente de o operador do motor de busca efetuar as mesmas operações também 

com outras informações e não as distinguir dos dados pessoais. Deste modo o operador é 

considerado responsável pelo tratamento, de acordo com o artigo 2.º, alínea d), da mesma 

Diretiva, pois determinada as finalidades e os meios dessa atividade. 

Todavia, reunidas as condições para apreciação, dos artigos 12.º, alínea b), e 14.º, alínea 

a) da Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro, devem ser interpretados no sentido de que, “no 

âmbito da apreciação de aplicação destas disposições, importa designadamente examinar se a 

pessoa em causa tem o direito de que a informação em questão deixe de ser associada ao seu 

nome através da lista de resultados exibida na sequência de uma pesquisa efetuada a partir do 

seu nome, sem que, assim a constatação desse direito pressuponha que a inclusão desta 

informação nesta lista origine prejuízo a essa pessoa”
407

. Para o Tribunal, o direito à 

privacidade deve prevalecer sobre o interesse económico do operador de busca e do público 

em aceder a informação. 

Com efeito, essa situação abrange todos os casos que, com o passar do tempo, a 

publicitação da informação se torne inadequada ou excessiva. Portanto o Tribunal decidiu em 

consonância com a nova proposta de regulamento, que vai no sentido de determinar que será 

o motor de busca a receber o pedido de eliminação dos dados e a verificar a regularidade do 

mesmo, isto é, se a pessoa que pede a eliminação o pode fazer e se o pedido é legitimo. 

O reforço do controlo dos indivíduos sobre os seus dados pessoais deve assentar sobre 

quatro pilares fundamentais, em conformidade com os relatórios da União Europeia. O direito 

a ser esquecido, o que significa que as pessoas têm o direito de retirar o seu consentimento 

para o processamento dos seus dados. A transparência, fundamental para a construção de 

confiança na internet e para uma maior clareza no âmbito dos registos em redes sociais. A 

privacidade por defeito, isto porque as configurações de privacidade exigem, na maior parte 

dos casos, um esforço operacional considerável. A proteção, independente do local dos dados, 

o que significa que os padrões de privacidade devem respeitar as normas da União Europeia e 

ser aplicados independentemente da localização geográfica do prestador de serviço
408

. 
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Desta forma, “a proposta de regulamento aproxima-se de certa forma o direito 

fundamental da protecção de dados à vertente da “privacy” ou the right to be let alone. 

Porém, não podemos esquecer que o direito fundamental à protecção de dados tem uma 

dimensão negativa de preservação do direito a intimidade no sentido de recusa de ingerências 

e uma dimensão positiva de assegurar essa privacidade no sentido de estabelecer o controlo 

dos dados”
409

.  

A previsão, na proposta de regulamento do direito ao esquecimento vem permitir que o 

titular dos dados assuma, se for o caso, o controlo dos dados, gerando para o responsável do 

tratamento a obrigação de adotar os mecanismos de modo a garantir que os dados foram 

eliminados, inclusive nas situações em que tenha facultado os dados a terceiros, para isso, 

deverá o responsável pelo tratamento diligenciar junto desses terceiros pela eliminação de 

todos os ficheiros, cópias ou links onde se encontrarem acessíveis os dados. As informações 

apenas podem ser partilhadas com consentimento expresso, de acordo com a lei. Os dados 

sensíveis devem ser especialmente protegidos e salvaguardados. Os dados sensíveis quando 

não se mostrem essenciais não devem ser mantidos. Atribui-se ao “responsável pelo 

tratamento o ónus de provar o consentimento do titular dos dados ao tratamento dos seus 

dados pessoais para finalidades específicas”
410

. 

Portanto, a violação de dados pessoais pode, se não forem adotadas medidas adequadas e 

oportunas, causar danos, nomeadamente à reputação da pessoa singular em causa. Porém a 

insegurança que a internet acarreta, nos dias de hoje, não ultrapassa a hipnótica comodidade 

que proporciona, como refere Richard Allan, responsável europeu do Facebook para as 

questões de privacidade, em alguns casos “os membros da rede estariam mais preocupados 

na permanência dos seus dados no Facebook do que na sua eliminação
411

”, condição que se 

estende a toda a rede.  

De facto a internet concede ao utilizador uma comunicação sem limites, uma expressão 

individual de todos e ao alcance de todos “a internet faz reais sonhos que ainda há poucos 

decénios não passavam de quimeras”
412

, (…) toda a informação é lavrada sem escrutínio 

“com isto a pessoa fica exposta e desarmada, dominada por um sistema que supõe 
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dominar.”
413

. “A praça pública virtual tem um alcance global
414

, nisto se afastando dos adros 

de igreja ou dos espaços de confraternização aldeã, mas não deixa de partilhar a essência da 

matéria comunicativa. O indivíduo continua a ser “socialmente julgado por outros”, 

independente do que sobre si publique na rede”
415

. 

Acontece que muitas informações difundidas através da internet podem caracterizar uma 

situação vexatória para o utilizador, a partir de dados que apesar de reais, fornecem uma 

imagem distorcida do indivíduo. É nesta colisão entre o direito à informação e o direito à 

privacidade, que surgem novas alternativas para regular questões atinentes a estes direitos 

fundamentais, que devem ser analisados caso a caso. E neste âmbito, independe o meio em 

que a informação é propagada, “o que recebe tutela jurídica não são os dados como objecto 

passível de integração sistemática numa categoria geral de bens, (…) o que a ordem jurídica 

protege é o direito a determinar a finalidade e a acção exercida sobre dados pessoais. A 

protecção respeita a pessoas não a dados”
 416

.  
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Conclusão 

 

A privacidade compõe-se daquilo que é pessoal, quer no que diz respeito ao indivíduo 

quer ao meio em que se desenvolve, independente das decisões e influências do Estado ou dos 

privados. O direito à proteção de dados surge decorrente do princípio da dignidade da pessoa 

humana, entre vários desafios levantados, para regulamentar os direitos dos titulares de 

informação pessoal na nova realidade trazida através das tecnologias da informação.  

 No primeiro capítulo verificamos que desde a criação da ARPANET e do impulso 

gerado pelo correio eletrónico, a internet é utilizada como veículo da informação. Os meios de 

comunicação em massa potencializados pelo uso da internet permitem que todas as pessoas 

tenham acesso às mesmas informações, independentemente do tipo de relações que os 

utilizadores mantenham. Após o surgimento e desenvolvimento das novas tecnologias da 

informação, surgiram grandes questões acerca da privacidade. É por isso, no seio do 

desenvolvimento tecnológico que surgem os primeiros diplomas atinentes à matéria de 

proteção de dados, decorrentes da necessidade de adaptar os sistemas do Estado social e de 

entidades privadas ao desafio gerado pelas novas tecnologias da informação.  

Observamos que a legislação Alemã influenciou o quadro legislativo da União 

Europeia, que recolheu conceitos importantes, nomeadamente o de consentimento utilizado 

como critério para o tratamento de dados. Verificamos a vasta legislação, europeia e nacional, 

que abarca a proteção de dados pessoais, com enfâse à Constituição da República Portuguesa 
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e a demarcação do direito à autodeterminação informacional. A proteção de dados surge com 

a finalidade de proteger as liberdades e os direitos fundamentais das pessoas singulares e em 

especial o direito à vida privada, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais, 

fundamentada na dignidade da pessoa humana, com a profusão de vários direitos que 

integram o direito à proteção de dados. 

No que se refere à problemática da definição do conceito de dados pessoais 

concluímos que as regras estabelecidas nos vários diplomas devem ser interpretadas como 

informações com um referente humano passível de reconhecimento, que dependerá dos meios 

utilizados para identificar ou tornar identificável o indivíduo. Neste seguimento relativamente 

às regras estabelecidas para o tratamento de dados pessoais, verifica-se que não só o 

consentimento será fundamento para legitimar o tratamento e por isso não afasta outras 

obrigações imputadas ao responsável pelo tratamento, tais como a lealdade, necessidade e a 

proporcionalidade dos dados recolhidos.  

Desta forma os requisitos para o tratamento de dados pessoais devem ser 

transparentes. A finalidade que remete para a recolha inicia um percurso que poderá conduzir 

o utilizador a inúmeras violações dos direitos fundamentais, nomeadamente, o direito ao bom 

nome, reputação, imagem, privacidade, dignidade e personalidade entre outros. O trabalho 

inicial concerne na prevenção e na forma de determinar o que impele a finalidade do 

tratamento pretendido. Posteriormente noutro nível encontram-se os direitos do titular dos 

dados, referente ao acesso, oposição, retificação ou apagamento dos dados. Tais direitos são 

conferidos ao indivíduo no âmbito do processamento da informação pessoal, com a garantia 

institucional exercida através das autoridades de controlo nacionais.  

No segundo capítulo, depreendemos que o uso das tecnologias da informação expõe o 

indivíduo no seu núcleo pessoal, o que resulta em vulnerabilidade, pelo ponto de vista da 

privacidade, face aos que detêm a informação pessoal. Averiguamos que os dados, 

nomeadamente os dados de tráfego e os dados de localização são gerados automaticamente 

pela própria transmissão, sendo facultados para que a comunicação possa ocorrer 

identificando os elementos da comunicação como o endereço de IP ou elementos que 

resultam do tipo de comunicação como o tempo, terminal utilizado, rede utilizada e outros. O 

direito à proteção da privacidade encontra-se no comportamento e controlo que o utilizador 

efetua no ambiente digital, necessariamente pelo direito de realizar opções informadas, de 



 

126 
 

forma que, sempre que se recolherem dados para o setor privado, o titular possa escolher os 

dados que quer comunicar e para que finalidades. 

Desta forma, de modo a evitar o cruzamento das informações pessoais, a proteção de 

dados no âmbito das comunicações eletrónicas, passará necessariamente pelo fortalecimento 

dos sistemas de controlo na fase da recolha dos dados, e pela criação de mecanismos de 

defesa e informação aos utilizadores.  

No terceiro capítulo, observamos que informações inicialmente não consideradas 

como dados pessoais ao serem submetidas ao cruzamento com outras poderiam identificar ou 

tornar identificável o indivíduo. O envio massivo das comunicações eletrónicas não 

solicitadas, com cariz comercial ou não, prejudica o utilizador na sua esfera individual 

causando-lhe danos diretos na sua privacidade. Tais comunicações potenciadas pela utilização 

da internet, recolhem, tratam e difundem dados, muitas vezes pessoais, com finalidades 

diversas. 

No entanto, a Lei da Proteção de Dados, n.º 67/98, de 26 de outubro, protege o 

indivíduo de tais comunicações, atribuindo ao titular o direito de opor-se ao tratamento, ou de 

ser informado antes de os dados pessoais serem comunicados pela primeira vez a terceiros 

para fins de marketing direto. Porém, não será tão fácil a recusa no que se refere aos 

tratamentos difundidos através do correio eletrónico. Demonstramos que alguns ataques que 

incidem sobre esse meio de comunicação, podem gerar condutas consideradas criminosas 

com consequências jurídico-penais. As comunicações eletrónicas não solicitadas podem não 

só difundir os dados, mas também usurpar dados considerados pessoais com intenções 

fraudulentas e criminosas. 

No entanto, a utilização do ambiente digital para efeitos de marketing direto é cada 

vez mais frequente. A informação em linha é uma potencial arma para difundir qualquer 

informação e atingir qualquer público, sem as limitações dos meios tradicionais. Constatamos 

que é neste ambiente propício à proliferação da informação pessoal, que surgem as 

dificuldades inerentes à proteção de dados pessoais. Portanto, as ações de publicidade através 

de meios interativos, associadas ao desenvolvimento tecnológico da internet, proporcionam às 

empresas a criação de bases de dados comunicáveis que traçam o perfil do público a atingir, 

determinando a informação personalizada que cada potencial cliente poderá receber, e, desta 

forma estabelecem interação, muitas vezes, em tempo real. Apesar do consentimento, como 

discorrido ao longo do texto ser prévio e expresso, a verdade é que somos bombardeados 



 

127 
 

diariamente com publicidade durante a navegação. Os sistemas de opt-in e opt-out funcionam, 

quando exista o cumprimento legal para a recolha e tratamento dos dados. Todavia o 

incumprimento das regras implica responsabilidade contraordenacional, punível com coima.  

Após analisado o ambiente digital, verificamos que os dados permutados entre o 

navegador e servidor de páginas podem ser armazenados em ficheiros de texto, no disco 

rígido do utilizador, e memorizados no site de origem. O utilizador deve ser prevenido da 

utilização das informações que transmitiu. No entanto, o armazenamento de dados através dos 

testemunhos de conexão enfrenta o carater transfronteiriço, “desterritorial” e atemporal que a 

internet proporciona. Por consequência, torna-se inexequível a fiscalização eficaz por parte 

das entidades reguladoras, devido a questões administrativas, normativas, tecnológicas e ao 

fluxo informacional. 

A comunicação e a transferência de dados pessoais tornam-se cada vez mais 

frequentes, dada a expansão e desenvolvimento do mercado interno, o que acarreta no elevado 

número de tratamentos de dados pessoais efetuados, por um lado entre os Estados-membros, e 

por outro entre países terceiros. No quarto capítulo, verificamos que circulação de dados só 

será permitida quando seja possível assegurar o cumprimento dos mesmos princípios de 

proteção essenciais, que garantam aos titulares dos dados invocar direitos semelhantes, seja 

qual for o Estado de destino das informações.  

Apesar dos diferentes modos que a Diretiva 95/46/CE de 24 de outubro foi transposta, 

“É livre a circulação de dados pessoais entre os Estados-membros da União Europeia”
417

, 

desde que o responsável pelo tratamento dos dados cumpra as obrigações estabelecidas no 

direito nacional que lhe for aplicável. Com efeito, ao que se refere a transferência de dados 

pessoais para países terceiros, o nível de proteção oferecido será apreciado em observância a 

todas aos requisitos que envolvem a transferência ou o conjunto de transferências de dados, 

como a natureza dos dados, a finalidade e a duração do tratamento ou tratamentos projetados, 

os países de origem e de destino final, as regras de direito, gerais ou setoriais, em vigor no 

país terceiro em causa, bem como as regras profissionais e as medidas de segurança que são 

respeitadas nesse país. A exigência da adequação e não de equivalência, permite o 

reconhecimento de vários sistemas de proteção de dados, o que resulta da fragmentação da 

interpretação do que será o nível de adequação de cada país. 
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Neste âmbito, constatamos que a Comissão Nacional de Proteção de Dados pode 

definir se um país possui um nível de adequação e autorizar transferências de dados pessoais. 

Porém, a transferência de dados para países que a Comissão Europeia tenha considerado que 

não confere proteção adequada não poderá realizar-se. O parecer que provém da Comissão 

Europeia acerca da constatação do nível de adequação é vinculativo aos Estados-membros, 

bem como as transferências de dados baseadas em acordos especiais entre a União Europeia e 

países terceiros.  

Portanto, nos casos de transferências de dados pessoais para países terceiros que não 

assegurem um nível de proteção adequado, eventualmente poderá ser permitido desde que a 

transferência esteja prevista no direito interno e seja necessária para os interesses específicos 

da pessoa em causa; ou interesses legítimos, prevalecentes de terceiros. Ainda assim, podem 

ser permitidas tais transferências, nos casos em que sejam necessários para declaração, o 

exercício ou a defesa de um direito num processo judicial; ou devido a um interesse público 

importante não relacionado com a segurança nacional ou pública, uma vez que não estão 

abrangidos pela Diretiva n.º 95/46/CE, de 24 de outubro. 

No último capítulo, com base na realidade que se pretende regular e os riscos oriundos 

do uso dos meios eletrónicos na manipulação da informação pessoal, verificamos a 

necessidade de reforma legislativa relativa à proteção de dados pessoais na União Europeia. 

Portanto, em 25 de janeiro de 2012, a Comissão da União Europeia, apresentou uma proposta 

legislativa na forma de regulamento, com o intuito de uniformizar a legislação entre os 

Estados-membros e diminuir os riscos inerentes à proteção de dados, e com isso aumentar o 

fluxo da informação pessoal. 

Contudo, observamos na proposta de regulamento casos que dependem da 

interpretação dos órgãos nacionais, nomeadamente quando não exista ato delegado aprovado, 

o que pode gerar interpretações diversas sobre a mesma questão. Por outro lado, objetivar que 

todos os tratamentos sejam notificados as entidades administrativas de controlo, serão 

incompatíveis com a realidade do mundo digital. Contudo, dentre os conceitos instituídos na 

proposta de regulamento observamos que possivelmente a previsão da figura do delegado 

para a proteção de dados e a avaliação de impacto podem ser uma boa solução se integrada 

dentro de um contexto no qual não sejam enfraquecidas as competências das autoridades de 

controlo.  
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Seguidamente constatamos que tornou-se comum no mundo empresarial recolher 

informações que permitam para além de adquirir o conhecimento, transpor na esfera pessoal 

do indivíduo. A informação pessoal torna-se vulgar à medida que se desenvolvem novas 

técnicas de recolha no ambiente digital. Atualmente a publicidade em linha é uma das 

principais fontes de rendimento de um extenso conjunto de serviços disponibilizados através 

da internet, tornando-se num impulso considerável para o crescimento e expansão da 

economia mundial. 

Verificamos que todos os vestígios deixados no mundo cibernético, mesmo quando 

não são captado propositadamente, podem ser reutilizados. Desta forma, as informações 

recolhidas, muitas vezes através dos testemunhos de conexão, são analisadas, tendo em vista a 

criação de perfis exaustivos sobre os interesses de cada utilizador, dando origem a publicidade 

individualizada ao comportamento exposto no ambiente digital. Os sistemas de publicidade 

em linha classificam frequentemente os utilizadores com base nas suas áreas de interesse ou 

categoria de marketing. Acontece que da elaboração de um perfil composto por hábitos e 

comportamentos, sobre um determinado tema poderão emergir dados pessoais que não 

correspondem na íntegra aos dados que foram facultados inicialmente, resultado da 

fragmentação dos dados processados. 

Observamos que a maioria dos utilizadores não conhecem ou não compreendem a 

tecnologia implícita à publicidade comportamental ou nalguns casos não percebem que são 

alvo de publicidade. Por isso referenciamos repetidamente a importância da informação de 

forma transparente, antes da recolha, e do consentimento livre e informado, para que dessa 

forma o titular dos dados possa escolher e exercer o seu direito à autodeterminação 

informacional de forma plena. Torna-se indispensável que os fornecedores de redes de 

publicidade encontrem formas de informar regularmente as pessoas de que estão a ser 

monitorizadas, uma vez que o titular dos dados após algum tempo poderá não se lembrar que 

tenha dado o seu consentimento. 

Observamos que diariamente as pessoas programam os objetos eletrónicos para 

assumir funções domésticas de prevenção e controlo, sem mensurar o auto registo de todos os 

passos no ambiente privado e familiar. Concluímos que atualmente surgem preocupações em 

relação à captação da informação proveniente da chamada internet das coisas, que removem 

as barreiras geográficas e garantem a recolha de dados através da mobilidade, que a internet 

proporciona, por meio dos dispositivos inteligentes. 
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Como tal, nos dias que correm não será necessária qualquer designação religiosa, 

misticismo ou futurologia uma vez que a vida inteira do individuo está ao alcance de poucos 

cliques. O auxílio estabelecido com o mundo digital está impregnado na rotina do indivíduo. 

Esta é a realidade e dificuldade atual que a legislação direcionada para este campo enfrenta. 

Na maioria dos casos, estamos a mercê do digital, “em tudo ele é maravilhoso”, faz-nos 

chegar a qualquer sítio a qualquer momento, para uma variedade de atos. As vantagens são 

incontestáveis. Porém, dele advém muita fragilidade e exposição que terão consequências na 

esfera pessoal do indivíduo. 

Constatamos que uma notícia veiculada pelos meios eletrónicos independente do cariz, 

discriminatório ou expositivo pode converter-se numa realidade futura que pretende esquecer-

se e não desejar revelar aos demais. Portanto, o direito de controlo dos dados também se 

manifesta na possibilidade de os poder eliminar e de os fazer esquecer. 

Nesta perspetiva, não podemos excluir a responsabilidade do utilizador cibernético. O 

objetivo das diversas técnicas, apresentadas no decorrer da presente investigação, teve como 

ponto de partida a recolha das informações pessoais e o cruzamento destas, mas porém por 

contra efeito a proteção e o controlo por parte dos titulares dos dados. 

O quadro legislativo atual é deficitário em relação à sociedade informatizada. O 

mundo da internet desfigura o direito à proteção de dados, por via extraordinária, e por 

consequência o controlo destes por parte dos titulares. O fluxo informacional que decorre 

através dos dipositivos inteligentes e das redes sociais tornam a proteção de dados pessoais 

necessária, porém, inadequada perante a realidade virtual. 

 Contudo a resposta à problematização da privacidade e a proteção de dados no âmbito 

das comunicações eletrónicas  poderá iniciar-se através da reforma do atual quadro 

legislativo, mormente pela fiscalização preventiva dos mecanismos de defesa da proteção dos 

dados pessoais. Desta forma a segurança da utilização da rede sem constrangimento 

manifesta-se através da necessidade de intervenção do poder público para garantir a 

confidencialidade e a integridade dos sistemas de comunicações eletrónicas. 
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