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Este trabalho pretende dar resposta à questão de como é que se podem solucionar os 

problemas levantados pelas comunicações electrónicas na privacidade e no direito à 

protecção de dados pessoais. Quais são os meios que a União Europeia põe à 

disposição dos particulares em caso de violação destes direitos? Demos início a um 

estudo sobre como é que as comunicações electrónicas violam a nossa privacidade e 

usam os nossos dados pessoais. Fizemos um estudo aprofundado sobre o regime dos 

direitos fundamentais na União Europeia. Investigamos o regime europeu da 

privacidade e da protecção de dados, nomeadamente a Directiva 95/46/CE. Demos 

ainda notícia das propostas de revisão desta Directiva. Como é que o Tribunal de 

Justiça da União Europeia tem decidido sobre o tema em análise? Finalmente, 

colocamos a questão do desafio dos ambientes inteligentes e as suas repercussões na 

privacidade e na protecção de dados e demos conta das possíveis soluções legais e 

tecnológicas para os problemas que os mesmos levantam. 

  



viii 
 

 

 

  



ix 
 

ABSTRACT 

 

This work is a way to give an answer to the question of how it’s possible a solution to 

the problems raised by the electronic communications in the privacy and in the rights 

of personal data protection. What are the tools that the European Union gives to the 

individuals in case of a violation of these rights? We started a study about how our 

privacy can be violated by electronic communications and how they use our personal 

data. We did a deep study about the legal framework of the fundamentals rights in the 

European Union. We investigated the European legal framework of privacy and data 

protection, precisely the Directive 95/46/CE. We also showed the proposals of revision 

to this Directive. How the Court of Justice of the European Union has been decided 

about the subject in analysis? Finally, we put the question about the challenge of 

ambient intelligence and its repercussions in the privacy and data protection, noticing 

possible legal and technological solutions for the problems created by themselves. 
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ABREVIATURAS 

 

CDFUE – Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

CEDH – Convenção Europeia dos Direitos do Homem 

CNPN – Comissão Nacional da Proteção de Dados 

FEADER – Fundo Europeu Agrícola do Desenvolvimento Rural 

FEAGA – Fundo Europeu Agrícola de Garantia 

PAC – Política Agrícola de Consumo 

PET – Privacy Enhancing Technology 

PIA – Privacy Impact Assessment 

RFIDs – Dispositivos de Identificação por Radiofrequencias.  

SWAMI – Safeguards in a World of Ambient Intelligence 

TJ – Tribunal de Justiça 

TJUE – Tribunal de Justiça da União Europeia 

TEDH – Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

TETs – Tecnologias de Protecção da Transparência 

TFUE – Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia 

TUE – Tratado da União Europeia 

UE – União Europeia 
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INTRODUÇÃO 

 

As questões centrais deste estudo são as seguintes: Quais os problemas de privacidade 

e de protecção de dados que se levantam pela existência das comunicações 

electrónicas? Será que a privacidade se tornou impossível neste mundo em que os 

indivíduos estão sob constante monitorização? Será que o regime de protecção de 

dados actualmente existente na União Europeia é eficaz? É a legislação vigente 

apropriada para cobrir os novos desafios colocados pelas novas tecnologias?  

Quais são os princípios que norteiam o regime legal europeu de protecção de dados? E 

que direitos concede ao cidadão? Será que o consentimento que está na base do 

tratamento da legitimidade do tratamento de dados ainda continua a justificar-se com 

as novas sofisticadas tecnologias que operam muitas vezes sem a própria intervenção 

humana? 

Qual é o contributo da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e da 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem para esta matéria? Qual é o regime e as 

especificidades dos direitos fundamentais da União Europeia? Como é que o Tribunal 

de Justiça se tem pronunciado sobre estas questões? Que alterações serão necessárias 

pela entrada em vigor do Tratado de Lisboa? 

Como é que se pode equilibrar a segurança com a privacidade depois do 11 de 

Setembro de 2001 com as medidas antiterrorismo que se seguiram a este 

acontecimento? 

Será que é necessário reinventar um novo regime de protecção de dados? Que 

alterações são propostas pelas instituições europeias? Como é que a tecnologia se 

pode tornar uma aliada do Direito? 

Vamos tentar dar resposta a estas questões. 

 

  



xx 
 

  



21 
 

CAPÍTULO I 

Comunicações Electrónicas, Protecção de Dados e Privacidade 

1. Privacidade e Protecção de Dados: 

 

No domínio da utilização da informática têm particular acuidade as dificuldades 

suscitadas pela definição do conteúdo e limites do conceito de vida privada. Uma das 

áreas em que se opõe o poder politico e a sociedade civil é a que se refere ao respeito 

da vida privada e das liberdades pessoais em face do desenvolvimento das tecnologias 

electrónicas e das tentações do poder político e económico para a sua utilização 

abusiva. O advento do computador, com a associação da informática às 

telecomunicações levou à necessidade do aprofundamento das questões relativas à 

intimidade da vida privada1. 

O conceito clássico de privacidade surgiu do famoso artigo dos juristas Warren-

Brandeis2 denominado “The Right to Privacy” considerado pelo Juiz Cooley como o 

direito a ser deixado só, a ser deixado em paz, como “the right to be alone”3, 

transformando-se hoje no direito à autodeterminação informativa. Por isso o início do 

debate legal sobre privacidade como um direito autónomo é tradicionalmente 

atribuído à doutrina norte americana desenvolvida no final do século XIX a seguir à 

publicação deste artigo. Tratava-se de um direito destinado a proteger a própria esfera 

privada contra as interferências públicas ou privadas. 

 Com o desenvolvimento da sociedade de informação a abordagem da privacidade do 

Direito da União Europei focou-se na protecção de dados pessoais4. Na moderna 

sociedade de informação a legislação da protecção de dados introduziu uma dimensão 

mais dinâmica à privacidade que deu aos cidadãos utilizadores das comunicações o 

direito de controlar o uso da sua informação pessoal. A privacidade e a protecção de 

dados são muitas vezes usados como sinónimos mas são conceitos diferentes 

                                                           
1 Garcia Marques, Lourenço Martins, Direito da Informática, 2ª Edição, Almedina, 2006, página 137. 
22 Warren S. & L. Brandeis (1890) The Right to Privacy. Harvard Law Review, 4 (5) e Garcia Marques, Lourenço Martins, obra citada 
página 140. 
3 Para mais desenvolvimentos sobre este caso pode ler-se a obra citada na nota 1 páginas 40 e 41. 
4 Ten sido dado mais relevo na União Europeia à protecção de dados que ao direito à privacidade strictu sensu. 
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(confirmados por dois artigos autónomos na Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia – artigos 7º e 8º)5. Os seus domínios relativos estão misturados e não é 

possível reconhecer dois direitos autónomos completamente distintos. Na opinião de 

Shara Monteleone6 isto pode ser ilustrado por círculos por vezes concêntricos, por 

vezes pela intersecção dos mesmos círculos. A falta de uma ampla regulação do direito 

à privacidade e a quase exclusiva atenção às questões relacionadas com a protecção 

de dados tem sido apontado como uma das limitações colocadas pela abordagem 

comunitária, colocando demasiada importância nos aspectos económicos da 

privacidade (os dados pessoais são vistos como uma mercadoria valiosa e negociável 

ou comerciável) ofuscando os outros componentes da privacidade como por exemplo, 

o direito à solidão, à intimidade das relações pessoais, o direito de não estar sob 

constante vigilância, o direito à autodeterminação informativa e escolha autónoma.  

Setefano Rodotà7 dá vários conceitos de privacidade conforme o prisma por onde é 

olhado: “o direito de ser deixado sozinho”. Num mundo em que os nossos dados se 

movem incessantemente: “o direito de controlar o modo como os outros usam a 

informação que nos diz respeito” (A. Westin)8. 

A privacidade pode ser definida como a protecção de escolhas de vida contra qualquer 

forma de controle público ou de estigma social (L. M. Friedman)8. Como reivindicação 

de fronteiras  protegendo cada  direito da pessoa de não ser  simplificado, objectivado 

e avaliado fora de contexto (J. Rosen)8. O direito de manter controle sobre a nossa 

própria informação e determinar a maneira como construímos a nossa esfera privada 

(S. Rodotà). Estas definições marcam a inclusão de novos aspectos da liberdade num 

alargamento do conceito de privacidade. 

Uma nova concepção pluralista de privacidade é-nos trazida por Daniel Solove9. Ele 

critica a doutrina que tenta encontrar um denominador comum de privacidade sob 

pena de criar um conceito de privacidade que é demasiado inclusivo ou demasiado 

                                                           
5 O Direito da União Europeia autonomizou o direito à protecção de dados pessoais do direito à privacidade precisamente porque 
há dados pessoais que não são meramente “privados ou íntimos” mas que também necessitam de protecção legal. Este tema terá 
um maior desenvolvimento no Capítulo II.  
6 Monteleone Shara (2010), Ambient Intelligence and the Right to Privacy. The challenge of dectection thechnologies, European 
University Institute , pag 21. 
7 Setefano Rodotà in “Reinventing Data Protetion” Serge Gutwirth, Yves Poullet, Paul de Hert, Cécile de Terwangne, Sjaak Nouwt, 
pag 78. 
8 Citado por Stefano Rodòta no artigo da nota anterior. 
9 Daniel Solove (2008), Understanding Privacy, Harvard, Harvard University Press.  
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vago e assim incapaz de responder aos problemas importantes de privacidade. Ele 

propõe compreender a privacidade como um conjunto de semelhanças de família não 

redutíveis a uma essência singular. O autor tem uma abordagem pragmática e uma 

concepção pluralística, mais conectado com a realidade e menos abstracta, o que pode 

garantir o desenvolvimento de uma protecção adequada, legal e prática e permitir o 

uso de soluções técnicas actuando ex ante.  

A informação pessoal emana e contribui para a formação da personalidade individual e 

tem assim a ver com a dignidade humana, e ainda, a pessoa é obviamente irredutível à 

sua informação pessoal a qual “é um aspecto da sua identidade” que ela “projecta 

para o mundo” nas palavras de Philip Agra.10 

Os processos de mineração de dados11 e da criação de perfis12 inerentes aos novos 

serviços oferecidos ou em vias de serem oferecidos aos cidadãos e aos consumidores 

na avançada sociedade de informação, bem como a intensificação da vigilância 

automatizada, pode também interferir com a autoformação dos indivíduos (ou 

subjectivação), desafiando os seus comportamentos, preferências, pensamentos, 

emoções e escolhas e pondo em risco a sua capacidade genuína para uma 

autodeterminação individual e reflexiva. 

Com o liberalismo, a intimidade pessoal foi elevada à condição de privilégio de classe, 

a status de cidadania13. 

O desenvolvimento dos meios tecnológicos e o crescente recurso a meios electrónicos 

que deixam “pegadas electrónicas” (movimentos de contas bancárias, comércio 

electrónico, portagens electrónicas, utilização de telemóveis, navegação na internet, 

meios de videovigilância electrónica, cloud computing14) tornam cada vez mais 

importantes as garantias contra o tratamento e a utilização abusiva de dados pessoais 

informatizados.  

                                                           
10 Philip E. Agra, Marc Rotenberg (eds), Thecnology and Privacy. The New Landscape, Mit Press, 1998, página 3. 
11 Este tema será desenvolvido no capítulo VII. 
12 Este tema será desenvolvido no Capítulo VII. 
13 Cunha Rodrigues, “Lugares do Direito”, Coimbra Editora, 1999, página 33. 
14 Cloud Computing é uma nova forma de trabalho em que os dados, o software, o poder dos computadores e do seu 
armazenamento – toda uma gama de infra-estruturas e aplicações, residem fora das instalações locais e são acedidos via Internet. 
Ele permite aos usuários manter o foco no núcleo do seu próprio negócio em vez de desviar recursos para suportar funções como 
compra de servidores e gestão de software. 
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Daniel Solove sugeriu que a metáfora mais apropriada para a protecção de dados mais 

do que o Big Brother de Orwell é o Processo do Kafka15. A preocupação é mais um 

processo irreflectido de indiferença burocrática, erro arbitrário e desumanização, num 

mundo onde as pessoas se sentem sem poder e vulneráveis, sem significativa forma de 

controlo na recolha e uso da sua informação. 

As novas oportunidades tecnológicas tornam acessíveis novas ferramentas de 

classificação, selecção, separação social e controle dos indivíduos para os quais o 

Direito precisa de criar mecanismos de protecção. O ciberespaço obriga a uma 

intervenção concertada do Direito que não se compadece com as fronteiras 

diferenciadoras existentes entre os vários ordenamentos jurídicos16. Assim qualquer 

intervenção jurídica no ciberespaço deverá ser sempre resultado de um esforço muito 

intenso de concertação máxima de ordenamentos e daí a importância destas matérias 

serem tratadas a nível da União Europeia. 

O crescimento em importância e em significado da Internet17 resultou não só em 

alterações radicais no contexto social e nos comportamentos na última década como 

também foi trazendo numerosos desafios para o pensamento, abordagens e sistemas 

legislativos. A Internet (Interconnected Networks) é uma rede composta de milhares 

de redes interligadas mundialmente, abrangendo as governamentais, militares, 

académicas e comerciais, iniciada com um projecto militar, e cujos computadores 

comunicam à custa dos protocolos TCP/IP18, atingindo milhões de pessoas19. 

O Ciberespaço transfere, processa e armazena informação mais rápida, mais barata e 

melhor do que qualquer outra infra-estrutura que já alguma vez tivemos. 

                                                           
15 Karel de Gucht no Prólogo do “Reinventing Data Protetion” Serge Gutwirth, Yves Poullet, Paul de Hert, Cécile de Terwangne, 
Sjaak Nouwt, pág vi. 
16 Domingos Soares Farinho, “Intimidade da Vida Privada e Media no Ciberespaço, Almedina 2006, página 17. 
17 Jerry Kang, Professor da Universidade de Los Angeles, na California, in Information Privacy in Ciberespace Transactions in 

Stanford Law Review, Vol. 50, April 1998, nº 4, pág 1288 define “Internet means the globally distributed network of computers 

and telecommunications devices, owned both privately and publicly, that support communications through A) the Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol (“TCP/IP”) suite, or its subsequent extensions; or B) any protocols interoperable with the 

TCP/IP suite, or its subsequent extensions. 

18 São os protocolos de comunicação básicos da Internet, para interligar redes cujos componentes usam sistemas operativos 
distintos. O TPC controla a transferência de dados; o IP proporciona o routing. Permite manter a conexão entre computadores 
mesmos que alguns sejam desligados.  
19 Garcia Marques, Lourenço Martins, obra citada pagina 740. 
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A interconexão a nível mundial das redes digitais promove a globalização da 

informação, de modo que a Internet constitui um meio propício para a circulação 

transfronteiriça de dados, o que gera riscos específicos a respeito dos dados de 

carácter pessoal. Por outro lado, a Internet também se caracteriza pelo emprego de 

técnicas que potenciam a possibilidade de os dados pessoais ficarem sem controlo. 

Assim torna-se necessário estabelecer uma regulamentação jurídica, com as suas 

correspondentes sanções, que garanta o correcto funcionamento e utilização da rede 

internet, com a correspondente protecção dos dados de carácter privado, que devem 

tutelar-se adequadamente e de maneira compatível com o interesse empresarial na 

compilação de dados. 

Não só os Governos, como também os agentes do sector privado, sabem da 

importância de obter formas de vigilância e de recolher dados pessoais. Os 

empregadores continuamente procuram formas de controlar os empregados para a 

obtenção de maior eficiência e vigiar a honestidade e a produtividade20,21. As firmas 

pesquisam bases de dados para informação preferencial na procura de novos clientes. 

Tanto o sector estatal como o sector privado gozam de capacidades incríveis para 

recolher dados pessoais e os desenvolvimentos tecnológicos mostram que os custos da 

recolha de dados e da vigilância têm diminuído drasticamente enquanto a quantidade 

e qualidade dos dados têm crescido. Os consumidores perderam o controlo de como a 

sua informação pessoal é recolhida e usada pelas empresas. O desenvolvimento do 

processamento da informação torna possíveis novas formas de recolha de dados. 

Computadores mais acessíveis tornam fácil recolher e processar uma quantidade 

                                                           
20 Teresa Coelho Moreira, “O Controlo Electrónico dos emails dos Trabalhadores” in Congresso Ibero Americano de Derecho 
Informático 2011.  
21Helena Delgado António, “ A protecção de dados e o direito à privacidade" ( de 2011 ) in  http://www.cej.mj.pt/cej/forma-
ingresso/fich.pdf/arquivo-documentos/FC_Protec_Dados_Drto._Privacidade.pdf , onde apresenta uma lista exaustiva das 
expressões ou dimensões em que a protecção da intimidade da vida privada assume no âmbito das relações jurídico – laborais, 
quando a relação laboral se vê confrontada coma utilização de novas tecnologias e com o tratamento de dados pessoais do 
trabalhador em que os contornos os contornos da subordinação jurídica do trabalhador têm de ser moldados com as exigências 
legais atinentes ao regime de protecção de dados: 
- A gestão de recursos humanos, com particular realce para o tratamento do dado filiação sindical, atenta a sua natureza sensível; 
- O registo de sanções disciplinares; 
- A gestão de informação de saúde pelos serviços de medicina no trabalho; 
- A realização de testes de alcoolémia, droga e HIV;  
- A instalação de videovigilância no local de trabalho; 
- O controlo de acessos e assiduidade por recurso a sistema biométrico; 
- Controle de e-mail, telefone e internet; 
- A transferência de dados dos trabalhadores para países que não assegurem um nível de protecção adequado. 
A protecção dos direitos de personalidade dos trabalhadores impõe que o eventual acesso pelas entidades patronais a 
informações relativas à vida privada do trabalhador obedeça a um procedimento justo de recolha dessas informações e à 
observância do princípio da proibição do excesso.  

http://www.cej.mj.pt/cej/forma-ingresso/fich.pdf/arquivo-documentos/FC_Protec_Dados_Drto._Privacidade.pdf
http://www.cej.mj.pt/cej/forma-ingresso/fich.pdf/arquivo-documentos/FC_Protec_Dados_Drto._Privacidade.pdf
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incomensurável de dados. Basta um toque na tecla do teclado dos recepcionistas, 

secretárias ou mesmo executivos para recolher e processar dados. O armazenamento 

barato de dados e a computação torna possível abrir uma galeria subterrânea com o 

fluxo de novos dados, criando nova informação através da organização inteligente dos 

dados existentes. Uma vez criados ou recolhidos, os dados são facilmente partilhados 

e dificilmente erradicados. 

Assistiu-se a um rápido desenvolvimento e crescimento das tecnologias que destroem 

a privacidade como por exemplo, a vigilância automática em lugares públicos, o 

desenvolvimento da tecnologia de reconhecimento facial e outros biométricos, os 

sensores22, a trajectória dos telemóveis, o percurso dos veículos, a monitorização dos 

satélites, a vigilância dos locais de trabalho, o percurso dos utilizadores da internet a 

partir dos cookies para os “cliktrails”, os identificadores de base de equipamentos 

informáticos, os delatores de protecção de propriedade intelectual, a procura de 

optimizadores de sentidos que permitam aos observadores ver através de tudo desde 

as paredes às roupas. O efeito destas tecnologias pode tornar a vida moderna 

completamente visível e permeável aos observadores. 

As preferências do consumidor e os padrões de comportamento dos indivíduos, 

revelados pela ciberactividade podem ser largamente utilizados para marketing 

através de bases de dados. Esta forma de marketing é baseada no facto que quanto 

mais informação tivermos sobre um potencial consumidor, mais fácil é essa pessoa ser 

alvo da publicidade de produtos e serviços. Através do marketing e das bases de dados 

as empresas podem agora gerar perfis pessoais detalhados. 

A recolha de dados no ciberespaço produz dados pormenorizados, processáveis pelo 

computador, indexados a um indivíduo e difíceis de erradicar. Combinando isto com o 

facto de que o ciberespaço torna a recolha de dados e a sua análise exponencialmente 

                                                           
22 Um exemplo muito interessante sobre a utilização de sensores e monitorização pode ver-se in Francisco C. P. Andrade, Ângelo 
Costa, Paulo Novais, “ Privacidade e Protecção de Dados nos Cuidados de Saúde de Idosos” in Congresso Ibero Americano de 
Derecho Informático 2011.  
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mais barata do que no espaço real, temos então o que Roger Clark identificou como a 

genuína ameaça da “dataveillance” (a vigilância dos dados)23.  

Qualquer transacção pessoal que envolva dinheiro, seja trabalhando, comprando, 

vendendo ou investindo, tende a criar um registo de dados relativamente à 

transacção. A menos que seja um pagamento em dinheiro, o registo de dados inclui 

alguns dados pessoais do individuo envolvido na transacção. Os cartões de crédito e de 

débito, os cheques deixam um rasto de dados pessoais que identificam o comprador, o 

vendedor, o montante da venda e por vezes até os bens ou serviços vendidos. 

Jerry Kang dá um exemplo interessante 24. O Ciberespaço é um espaço real, um mundo 

construído pelo computador, uma realidade virtual. Neste universo alternativo, tu és 

invisível e carimbado com um código de barras logo que te aventuras a sair de casa. Há 

entidades chamadas “provedores de estradas” que abastecem as ruas e trilham 

quando caminhas nelas, que seguem a trajectória precisa onde, quando e a que 

velocidade tu atravessas os sítios, para te cobrar pelo uso da infra-estrutura. Logo que 

tu entras no domínio do cibercentro comercial, o centro comercial começa a seguir a 

tua trajectória através de scanners invisíveis focados no teu código de barras. Ele 

automaticamente regista quais as lojas que tu visitas, quais as montras que olhaste 

sem comprar, em que ordem e por quanto tempo. As lojas específicas recolhem dados 

mais detalhados quando entras no seu domínio. Por exemplo a ciberlivraria anota 

quais as revistas que passaste os olhos e por quanto tempo, e anota o padrão, se 

                                                           
23 In Jerry Kang, Professor da Universidade de Los Angeles, na California, in Information Privacy in Ciberespace Transactions in 

Stanford Law Review, Vol. 50, April 1998, nº 4, pág 1261 “cyberespace is an actual place, a computer –constructed world, a virtual 

reality. In this alternate universe, you are invisibly stamped with a bar code as soon as you venture outside your home. There are 

entities called “road providers,” who supply the streets and ground you walk on, who track precisely where, when and how fast 

you traverse the lands, in order to charge you for your wear on the infrastructure. As soon as you enter the cyber-mall’s domain , 

the mall begins to track you through invisible scanners focused on you bar code. It automatically records which stores you visit, 

which windows you browse, in which order, and for how long. The specific stores collect even more detailed data when you enter 

their domain. For example, the cyber-bookstore notes which magazines you skimmed, recording  which page you have seen and 

for how long and notes the pattern, if any, of your browsing. It notes that you picked up briefly a health magazine featuring an 

article on St. John’s Wort, read for seven minutes a newsweekly detailing a politician’s sex scandal, and flipped ever-so-quickly 

through a tabloid claiming that Elvis lives. Of course, whenever any item is actually purchased, the store, as well as the credit, 

debit, or virtual cash company that provides payment through cyberspace, takes careful notes of what you bought ….All these data 

generated in cyberspace are detailed computer- processable, indexed to the individual, and permanent…sensitive…to research 

health issues and politics; to communicate to individuals, private institutions, and the state; and to pay our bills and manage our 

finances. Moreover, the data collected in these various domains can be aggregated to produce telling profiles of who we are, as 

revealed by what we do and say. The very technology that makes cyberspace possible also makes detailed, cumulative, invisible 

observation of our selves possible. One need only sift through the click –streams generated by our cyber- activity. The information 

we generated  as a by-product of this activity is quite valuable” 

24 in Information Privacy in Ciberespace Transactions in Stanford Law Review, Vol. 50, April 1998, nº 4, pág 1198. 
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olhaste sem comprar. Anota que tu pegaste brevemente numa revista sobre saúde em 

que figurava um artigo sobre erva de S. João, leste sete minutos num semanário um 

escândalo sexual detalhado de um político, e folheaste rapidamente um tablóide que 

reclamava que o Elvis está vivo. É claro que sempre que compres qualquer coisa a loja 

bem como o crédito, débito, ou o dinheiro virtual da empresa que providencia o 

pagamento através do ciberespaço, tomam notas cuidadosas sobre o que tu 

compraste… Todos estes dados gerados no ciberespaço são detalhados, processáveis 

pelo computador, indexados ao individuo e permanentes. Aparecem dados sensíveis 

para investigar questões de saúde e política. Para se comunicar com os indivíduos, 

instituições privadas e o Estado, e para pagar as nossas contas e gerir as nossas 

finanças. Além disso estes dados recolhidos nestes vários domínios podem ser 

agregados para produzir perfis dizendo quem nós somos, revelado pelo que fazemos e 

dizemos. A tecnologia que torna o Ciberespaço possível também torna possível uma 

observação detalhada, cumulativa e invisível sobre nós próprios. Basta vasculhar os 

fluxos de cliques gerados pela nossa ciber-actividade. A informação que nós geramos 

como um subproduto dessa actividade é muito valiosa. 

Algo que até então nunca tinha sido experienciado. O Ciberespaço tornou-se uma 

parte necessária do nosso quotidiano. Cada computador na Internet tem um único 

endereço IP25 26 _Internet Protocol_ a parte esquerda do endereço IP indica a rede 

através da qual o computador acede à Internet, a parte direita deste endereço o 

computador específico. Assim quando uma pessoa acede a uma página Web o seu 

computador fornece vários campos de informação ao computador do servidor. Para 

dois computadores na Internet comunicarem cada um tem de conhecer o IP do outro. 

O comportamento dum cliente vendo um site particular pode ser seguida a trajectória 

com pormenor. Através, por exemplo do uso de cookies27 (testemunhos de conexão) 

esta trajectória pode continuar por cima de múltiplas visitas, por cima de um 

indefinido período de tempo, com esta informação visitada compilada numa base de 
                                                           
25 Entendendo que o endereço IP deve ser tratado como um dado pessoal pode-se ver Amberhawk Training in 
www.theregister.co.uk/2011/10/20/are_ip_adress_personal-data/. 
26 O Grupo de Trabalho do artigo 29, considera as direcções IP como dados pessoais no seu Ditame 4/2007. 
27 Cookie – São dados que um servidor da Web fornece ao browser na primeira visita do utilizador ao site e que são utilizados nas 
visitas posteriores. O servidor guarda a informação que o cookie tem sobre o utilizador. O browser do utilizador faz o mesmo, 
como um ficheiro do texto armazenado no Netscape ou uma pasta do sistema Explore. Os cookies armazenam informações como 
o nome do utilizador, a password e que partes do site foram visitadas. In Garcia Marques, Lourenço Martins, obra citada páginas 
734 e 735.  Os cookies podem ser malévolos (spyware) ou podem ser cookies de publicidade associada. 
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dados. Isto não quer dizer no entanto que qualquer outro site tenha automaticamente 

acesso a esta informação com a seguinte excepção critica: os sites podem estar ligados 

através duma relação de partilha de dados, em que o mais proeminente destes é a 

filiação num publicitário comum. 

Outro dispositivo de recolha de dados conhecido como web bug pode introduzir-se 

numa página web ou numa mensagem de correio electrónico. O web bug é um 

segmento de código oculto que pode obter informação sobre uma pessoa. Por 

exemplo uma empresa pode mandar uma mensagem publicitária não solicitada, mais 

conhecido como spam, com um web bug que envia informação à empresa quando a 

mensagem se abre. O web bug também pode registar dados quando a mensagem se 

reenvia a outros destinatários. Também pode reunir informação sobre as pessoas que 

exploram um sítio web. Algumas versões mais insolentes de web bugs podem 

inclusivamente aceder aos arquivos do computador de uma pessoa. 

As empresas também usam o que se chama um programa espião, o spyware, que é um 

tipo de programa que geralmente se instala nos computadores sem conhecimento 

nem consentimento dos usuários. O spyware pode reunir informação sobre cada 

movimento que alguém faz enquanto navega na internet. Então esses dados são 

utilizados por empresas de spyware para enviar avisos por meio de janelas 

emergentes, também chamadas pop up, e outras formas de publicidade28.  

A informação é poder. Recolher e comparar informação pessoal significa aquisição de 

poder, normalmente à custa dos dados pessoais. 

Quando os governos têm acesso aos dados não só ganham instrumentos poderosos de 

investigação para fazer o levantamento dos movimentos, das acções e actividades 

                                                           
28 "Otro dispositivo de recolección de datos, conocido como web bug, puede introducirse en una página web o incluso en un 
mensaje de correo electrónico. El web bug es un segmento de código oculto que puede obtener información sobre una persona. 
Por ejemplo, una empresa puede mandar un mensaje publicitário no solicitado, más conocido como spam, con un web bug que 
envía información a la empresa cuando el mensaje se abre. El web bug también puede registrar datos cuando el mensaje se 
reenvía a otros destinatarios. También puede reunir información sobre las personas que exploran un sitio web. Algunas de las 
versiones más insolentes de web bugs pueden incluso acceder a los archivos de la computadora de una persona. 
Las empresas también usan lo que ha llegado a conocerse como un "programa espía" o spyware, que es un tipo de programa que 
suele instalarse en las computadoras sin conocimiento ni consentimiento de los usuarios. El spyware puede reunir información 
sobre cada movimiento que uno haga mientras navega en Internet. Luego esos datos son utilizados por empresas de spyware para 
enviar avisos por medio de ventanas emergentes, también llamadas pop up, y otras formas de publicidad" 
Daniel J. Solove "La persona digital y el futuro de la intimidad", in "Derecho a la intimidad y a la protección de datos personales", 
Heliasta, Buenos Aires, 2009, pág. 90. 
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financeiras dos suspeitos mas também ganham novas técnicas para detectar crimes e 

identificar suspeitos. 

Os bancos e outras instituições financeiras oferecem informação recolhida dos seus 

clientes porque os dados têm valor comercial. Os cartões de lealdade, cartões de 

cliente frequente, os cartões de milhas das companhias aéreas, dependendo da 

sofisticação do cartão, e do sistema do qual faz parte, permitem aos comerciantes 

juntar informação detalhada dos seus clientes. 

Largas quantidades de dados pessoais de saúde são gerados e registados pelo Serviço 

Nacional de Saúde, hospitais, clínicas, farmácias. 

Num estudo minucioso Roger Clark29 sugere que a recolhe e armazenamento de 

grandes quantidades de dados pessoais, cria muitos perigos, tanto a nível individual 

como social, incluindo, perigos de encobrimento de dados pessoais, falta de 

conhecimento pessoal do fluxo de dados, listas negras, perigos de encobrimento de 

dados pessoais em massa. Perigos para o individuo: nas caças às bruxas, 

descriminações e culpas presumidas, publicidade selectiva, inversão do ónus da prova, 

operações secretas (encobertas), acusações e acusadores desconhecidos, negação de 

um processo justo. Perigos para a sociedade: clima de suspeição dominante, relações 

adversas, foco na aplicação das leis e na detecção fácil e demonstrável dos delitos, 

aplicações injustas da lei, ridicularização da originalidade, incremento da tendência 

para recusar níveis oficiais da sociedade, enfraquecimento da fibra moral e da coesão 

da sociedade, potencial repressivo para um governo totalitário. 

O que tem mudado rapidamente é os custos e a variedade das ferramentas disponíveis 

para adquirir dados pessoais. Alegislador tem-se visto impotente face a estes 

desenvolvimentos. 

Muita gente diz que a privacidade se tornou impossível. Num futuro próximo não 

haverá um lugar na Terra onde uma pessoa normal seja capaz de evitar a vigilância, 

sendo os lugares públicos observados por câmaras terrestres e mesmo por satélites. 

Software de reconhecimento facial e de voz, monitorização da posição dos telemóveis, 

                                                           
29 in Information Tecnology and Dataveillance http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clark/DV/CACM88.html citado por  A. 
Michael Froomkin in The Death of Privacy? In Stanford Law Revie, Vol. 522, May 2000, Nº 5, pag. 1471 

http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clark/DV/CACM88.html
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transporte inteligente, dão informação em tempo real da localização do individuo. 

Todas as comunicações, excepto algumas mensagens encriptadas, podem ser 

digitalizáveis e susceptíveis de ser seleccionadas. 

O Reino Unido, talvez por medo do terrorismo do IRA e de preocupações comuns com 

o crime, instalou câmaras por todo o território, nas cidades, nas aldeias, nas escolas, 

nos hospitais, mesmo na costa marítima, nas estradas por causa dos limites de 

velocidade. A maioria dos britânicos aprova, pois fazem-nos sentir mais seguros. As 

câmaras também estão instaladas nos escritórios, nas escolas, em casa para que os 

pais possam vigiar as crianças e quem toma conta delas. Câmaras escondidas podem 

ser colocadas em relógios, rádios, nas colunas de som, nos auscultadores e muitos 

outros sítios para vigiar os empregados ou outros em casa.      

A lei deve facilitar a privacidade da informação porque a forma mais eficaz de 

controlar a informação acerca de si próprio é não a partilhar em primeiro lugar. Por 

isso devem ser impostos limites na incorrecta aquisição de dados. 

Cada um de nós tem de ser fotografado e preencher um questionário para ter um 

cartão de cidadão, uma carta de condução, tem de apresentar o curriculum vitae para 

se candidatar a um emprego, tem de dar os seus dados para as finanças, para a 

segurança social, para abrir uma conta bancária, para se inscrever numa ordem 

profissional, para ter um telefone fixo ou móvel. E tudo isto passou a ser feito 

electronicamente. As nossas casas são permeáveis a ameaças de bisbilhotice, os 

nossos dados médicos e financeiros estão espalhados pela dadoesfera, as nossas 

comunicações são facilmente controladas. Muitas vezes fornecemos 

“voluntariamente” de uma forma inconsciente os nossos dados pessoais nas 

transacções que efectuamos. 

O potencial efeito sobre a criação de perfis dos cidadãos é vastamente aumentado 

pelo poder da informação processada e as conexões da distribuição das bases de 

dados. 
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A grande questão é que normas legais devem presidir à recolha de dados bem como 

ao uso desta informação.30 

Como diz Domingo Bello Janeiro, Director da Escola Galega de Administração Pública31 

“…cualquier sociedad democrática que se precie, en la que el Estado Social e de 

Derecho debe asumir una posición ciertamente beligerante en la defensa y protección 

de los derechos de la persona, no pueda permanecer ajena , “a esta ténsion dialéctica 

entre consumo de información y defensa de la personalidad” en palabras de 

J.M.Álvarez-Cienfuegos Suárez32.  

Diante do vazio jurídico parcial existente na utilização da rede da Internet, dado o 

impacto mundial próprio das actividades com este meio, é imprescindível estabelecer 

um amplo acordo internacional que regule o seu uso adequado, com as 

correspondentes sanções. 

O rápido desenvolvimento das infra-estruturas da informação torna necessária a 

existência de uma rede sem fissuras para as comunicações e o acesso aos dados de 

carácter pessoal em todos os países do mundo. Face aos efeitos incalculáveis que está 

tendo esta rede de informação e comunicações sobre o desenvolvimento económico e 

o comércio mundial, os seus utentes deveriam ter total confiança na segurança da 

informação e das infra-estruturas, nas redes e sistemas de comunicação, na 

confidencialidade, na integridade e disponibilidade dos dados e na capacidade de 

demonstrar a origem e a recepção dos dados. 

Resulta necessária e urgente a adopção de medidas adequadas de garantia e 

segurança na utilização da rede da Internet com a implantação de critérios comuns de 

avaliação da protecção de dados pessoais que podem determinar-se à escala 

comunitária e inclusivamente mundial, resultando absolutamente insuficiente a 

regulação a nível nacional ante o indubitável alcance global deste meio e as 

                                                           
30 Esta questão terá um amplo desenvolvimentos nos Capítulos II e III. 
31 in “La Proteccion de Datos de Carácter Personal en el Derecho Comunitario em Estudos de Direito da Comunicação pag 28. 
32 In “El Derecho a la intimidad y los registros informáticos de las Administrationes Públicas: problemas y garantias de su cesión” 

ponencia presentada a las Xornadas sobre o acesso dos cidadáns ós arquivos e rexistos públicos, organizadas pela Escola Galega 

de Administration Pública, A Cooruña, 22 e 23 de febrero de 2000. 
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importantes limitações dos diferentes Estados para garantir a efectividade de certas 

sanções relativas a actividades desenvolvidas na internet. 

O comércio electrónico constitui o futuro das transacções económicas em todo o 

mundo. 

O êxito nas novas formas de comunicação e formas de resolução de conflitos depende 

em grande medida da confiança dos utilizadores no sistema em que não se ponha em 

perigo a sua intimidade, nem se atente contra ela, juntamente com as garantias do seu 

funcionamento correcto, para o qual podem contribuir os Centros de Arbitragem 

Internacionais. 

Os meios tecnológicos de protecção da privacidade são a encriptação, o anonimato, as 

PET (Privacy Enhancy Technology) e Privacy by Design. 

A encriptação33 em termos básicos usa um algoritmo criptográfico e uma chave para 

codificar a mensagem – um texto claro – em algo incompreensivelmente deturpado – 

texto cifrado. O esquema da encriptação cai em duas categorias básicas: chave privada 

ou simétrica e chave pública ou assimétrica. A chave de encriptação privada utiliza 

uma simples chave para codificar o texto claro num texto cifrado e descodificar o texto 

cifrado novamente em texto claro. Se o algoritmo criptográfico é forte, e a chave 

escolhida adequadamente e mantida secreta, é impossível para uma parte não 

autorizada interceptar o texto cifrado e desencriptá-lo em texto claro. Este conceito 

básico de encriptação está no coração de múltiplas tecnologias que promovem a 

privacidade. 

A criptografia e a assinatura digital têm como funções garantir a autenticidade, a 

integridade, o não repúdio e a confidencialidade da comunicação. Temos como 

exemplo as chaves públicas criptográficas integradas nos Web browsers, o caso do 

Netscape’s Navigator, para habilitar a transmissão confidencial dos números dos 

cartões de crédito na Internet. Ao lado de proteger a confidencialidade da 

comunicação a encriptação é também útil para criar um forte anonimato, que corta a 

ligação entre a informação pessoal e a pessoa a quem diz respeito. 

                                                           
33 Sobre este tema pode ver-se Francisco C. P. Andrade, Larisa Krasnoperova : “Algumas considerações sobre o regime jurídico da 
assinatura electrónica e digital, na Rússia e em Portugal”, in Scientia Ivridica, Abril-Junho 2005, Tomo LIV, nº 302, pags. 297-320. 
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Uma tecnologia de pagamento promotora da privacidade deverá permitir um 

pagamento electrónico seguro através do ciberespaço, e não revelar mais informação 

pessoal do que o dinheiro 34. 

 

2. As redes sociais e a protecção de dados: 

O germe teórico sociológico das redes sociais foi proposto inicialmente por Frigyes 

Karinthy (1929) com a teoria dos “seis graus de separação” que fundamenta o facto de 

que qualquer pessoa pode conectar-se e interaccionar com qualquer outra pessoa do 

planeta com apenas seis conexões. O conceito foi reafirmado por Ducan J. Watts 

(2004) e está baseado na ideia de que o número de conhecidos cresce 

exponencialmente com o número de conexões em cadeia e só um pequeno número de 

conexões são necessários para que o conjunto de conhecidos se converta em toda a 

população humana. 

Qualquer pessoa na terra pode estar conectada com qualquer outra pessoa do Planeta 

através de uma cadeia de conhecidos que tenha apenas cinco intermediários, 

conectando ambas as pessoas com apenas seis cliques.35 

Assim se tecem e ampliam redes com os dados trazidos pelo registo e com os perfis 

elaborados pelos usuários com os seus dados pessoais e os dos seus amigos. 

Cada um actualiza os seus próprios dados, o sistema cria os sítios, os convites, os 

alertas sociais, etc., e mantém a agenda. Conhecem-se pessoas de qualquer parte do 

mundo, colabora-se e coopera-se, compartilha-se conteúdos, informação, 

experiências, páginas pessoais, conexões de interesses, interacciona-se com outros 

usuários, com grupos de amigos e familiares sem importarem o país onde residem. 

Há grupos de interesse ou de poder que armazenam os conteúdos das redes sociais, os 

dados pessoais como informação muito valiosa. Esta informação dos meios sociais 

                                                           
34 Para mais desenvolvimento sobre esta questão pode ver-se Jerry Kang, Professor da Universidade de Los Angeles, na California, 

in Information Privacy in Ciberespace Transactions in Stanford Law Review, Vol. 50, April 1998, nº 4, pág 1241 a 1245. 

35 Carlos Barriuso Ruiz, Las Redes Sociales y La Proteccion de Datos Hoy – Revolución Informática com Independencia del 
Individuo, Memórias do IV Congresso Iberamericano de Derecho Y Informática que decorreu de 25 a 30 de Outubro de 2010 na 
cidade de Monterrey, Nuevo Léon, México, página 81.   
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submetida a algoritmos de análise, selecção e extracção de conteúdos com o 

segmento de palavras-chave de forma selectiva, permite obter perfis de alto 

significado, com as tendências por idades, profissões, gostos, etc. O que obriga a 

manter um controlo efectivo sobre o cumprimento das normas de protecção de dados 

nas redes sociais. 

Um universo de dados onde quantos mais dados estão disponíveis para análise e mais 

poderosas são as ferramentas, mais significativa será a informação que se obtém e 

mais riscos hão-de vulnerar a intimidade e as prescrições sobre protecção de dados 

pessoais. 

As redes sociais deveriam implementar medidas de protecção de privacidade. Na sua 

infra-estrutura dever-se-ia implantar o uso de tecnologias PET36 com sistemas para 

favorecer os direitos de protecção de dados e a privacidade dos usuários como por 

exemplo a dissociação (anonimato) de forma automática dos dados, o uso da 

encriptação dos dados, o uso de anti - vírus e filtros de spam, de cookies e de software 

malévolo37, gestão de identidade, análise das políticas de privacidade dos sítios das 

redes sociais mediante as Políticas de Privacidade adoptadas pelos Prestadores de 

Serviços. 

É evidente que os dados que oferecem as redes são do usuário, o poder de disposição 

deve pertencer ao usuário em qualquer caso. 

Deveria normativamente obrigar-se as redes sociais a estabelecer uma configuração de 

privacidade que salvo modificação pelo usuário restrinja o acesso ao perfil dos 

usuários e que não permita a sua recuperação fora do entorno da própria rede para a 

qual foram entregues. 

                                                           
36 Tecnologias de protecção da privacidade. PET (Privacy Enhancing Technology) . “As PET’s contêm conjuntos  de mecanismos que 
permitem aos utilizadores apagar os vestígios pessoais das suas mensagens ou acções na internet de modo a que não se possa 
associar um dado conteúdo a um utilizador (mesmo que esse utilizador seja mesmo anónimo). As duas principais tecnologias que 
integram a categoria agora analisada são o anonimous remailing e o anonimous surfing. No primeiro caso estamos perante uma 
forma de envio de e-mails sem revelação de identidade, através da encriptação de dados considerados pessoais; no segundo caso 
permite-se ao utilizador evitar que o host-computer com que entra em contacto possa recolher informações sobre o seu 
computador, programas de navegação, endereço IP e últimos websites viistados.” In Domingos Soares Farinha, obra citada página 
75.  
37 Phising é um dos riscos associados.  
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É claro que por defeito a política de privacidade destas redes sociais deveria ser muito 

restritiva com as cessões e usos não permitidos fora do alcance próprio da rede e 

deviam informar devidamente os usuários. 

Neste sentido, em Março de 2010, o Supervisor Europeu de Protecção de Dados, M. 

Peter Hustinx, recomendou à Comissão Europeia para adoptar urgentemente um 

projecto legislativo que regule as redes sociais.38 

O grupo de trabalho do artigo 2939 na sua sessão de Maio de 2010 que reuniu as 27 

Autoridades Europeias de Protecção de Dados, classificou de inaceitável a 

configuração da privacidade adoptada pelo Facebook e exigiu a autorização do 

usuário. 

Estas redes têm um poder de mobilização social antes desconhecida e que transcende 

a ideia de nação, religião, raça e funcionam como um aglutinador sócio – grupal.40 

Há que ter em conta que se o Facebook fosse um país ocuparia o 4º lugar do ranking 

mundial em termos de população só superado pela China, Índia e Estados Unidos. 

A comunicação evoluiu e está evoluindo de forma progressiva graças a uma tecnologia 

e interface ágil, flexível e amigável que agrupa os sistemas de informação e 

comunicação como a RUD (Rede Universal Digital), os Protocolos de Rede, a World 

Wide Web (WWW). A comunicação é bidireccional de um a um e de muitos a muitos 

com possibilidade de retorno e multidireccional de um a muitos e de muitos a um. 

A fragilidade e o perigo para a protecção de dados em redes sociais é provocada pela 

negligência do responsável pela segurança, pela falta de segurança da tecnologia ou do 

próprio sistema informático. O qual se minimizaria, por exemplo em último caso, com 

o uso do anonimato, como forma de preservar os dados. 

As Autoridades de Protecção de Dados41, no âmbito das suas competências devem 

intervir oficiosamente nas “Redes Sociais” para controlar certas políticas de protecção 

                                                           
38 http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=pt  A Autoridade Europeia para a Protecção de Dados tem como uma 
das finalidades principais garantir que as instituições e os órgãos da EU respeitem o direito fundamental à protecção de dados de 
carácter pessoal. 
39 O Grupo de Trabalho do artigo 29º e um órgão independente previsto no artigo 29º da Directiva 95/45/CE e que tem como 
função assessorar a Comissão Europeia.  
40 O Linkedln é uma rede profissional onde se dá o perfil laboral conscientemente.      

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=pt
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de dados mas sobretudo para inspeccionar e auditar os seus sistemas de informação e 

as práticas presuntivamente abusivas. 

Os Códigos de Conduta muito utilizados no sistema jurídico anglo-saxónico não são tão 

eficazes no sistema continental42. Os sistemas continentais estão por tradição mais 

habituados a sistemas de leis positivadas. 

As redes sociais devem operar sempre com o consentimento dos seus participantes, 

obtido com todas as garantias e com um controle efectivo do cumprimento das leis de 

protecção de dados, que impeça que os dados que se obtêm para participar e formar 

parte destas redes sociais exceda o âmbito para o qual foram obtidos incumprindo a 

finalidade com que foram oferecidos. 

Deve permitir-se o exercício do direito de cancelamento dos dados quando não sejam 

necessários para a finalidade declarada, conservando-se só os dados para os 

propósitos legítimos adequados às finalidades para os quais foram recolhidos ou se 

entregaram e pelo tempo adequado, fora do qual serão cancelados, dissociados ou 

anonimizados, evitando a criação de perfis ideológicos, raciais, sexuais, económicos ou 

de qualquer outra índole a partir dos dados obtidos. 

O direito fundamental à protecção de dados43 pretende garantir à pessoa um poder de 

controlo sobre os seus dados pessoais, sobre o seu uso e destino, com o propósito de 

impedir o seu tráfico ilícito e lesivo para a dignidade e direitos do afectado.  

Assim as redes sociais têm correlativa e necessariamente que cumprir os deveres 

jurídicos que permitem tornar efectivo aos seus usuários o poder de controlo e 

disposição sobre os seus dados pessoais de qualquer tipo. 

O direito do usuário das redes sociais (como titular dos dados) à “autodeterminação 

informativa” impõe a estas mesmas redes que tenham, mantenham, utilizem e tratem, 

em papel ou em suporte informático, ou em forma automatizada ou manual, os seus 

dados de carácter pessoal, e que se submetam às normas de protecção de dados que 

supõem que o interessado, cujos dados são objecto de tratamento, possa decidir, 

                                                                                                                                                                          
41 No caso português essa autoridade é a Comissão Nacional de Protecção de Dados. Esta matéria é desenvolvida no Capítulo III. 
42 A Directiva 95/46/CE relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados prevê no artigo 27º a promoção da elaboração de códigos de conduta. 
43 Para maiores desenvolvimentos pode-se ver o Capítulo II. 
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quem, quando e como se vão tratar os seus dados pessoais. Qualquer cláusula 

contratual geral que modifique estas garantias deve ser declarada nula. 

Assim, pois a “autodeterminação informativa” constitui a base da liberdade e 

dignidade dos usuários. Convertendo-se no princípio vector do consentimento, que 

permitirá a cada usuário destas redes sociais, decidir voluntariamente quem detentará 

a informação que lhe concerne pessoalmente, seja intima ou não, com o objectivo 

último de proteger a sua própria privacidade, identidade, dignidade e liberdade, 

preservando os aspectos da vida que se desejam que não se conheçam. O que implica 

garantias e faculdades que assegurem que os dados pessoais que manejam os 

responsáveis dos dados sociais sejam exactos, completos e actuais e se hajam obtido 

de modo leal e licito, com a informação preceptiva, uma vez que o conteúdo do direito 

fundamental à protecção de dados, inclui a obrigação a que se requeira o prévio 

consentimento para a recolha e o uso de dados que identifiquem ou permitam a 

identificação de pessoas físicas, assim como o direito a saber e a ser informado sobre o 

destino e o uso desses dados e o direito a aceder, rectificar e cancelar os mesmos.  

A protecção de dados de carácter pessoal supõe o nascimento de um denominado 

direito que ampara as pessoas físicas contra a possível utilização por terceiros, não 

consentida nem permitida pela lei, dos seus dados pessoais susceptíveis de 

tratamento. Este direito fundamental que emanado do direito de personalidade, 

liberdade e dignidade humana como características fundamentais foi reconhecido em 

todas as legislações dos países da EU. 

As autoridades de controlo, na sua função preventiva, deverão declarar nulas e ilícitas, 

as condições ou clausulas que permitam desvios à finalidade com que foram 

recolhidos os dados. Assim também deverá ser declarado ilícito por estas entidades o 

armazenamento, a utilização e a transmissão ilimitada ou o tráfico ilícito dos dados 

concernentes aos usuários destas redes, ou qualquer outro acto que suponha a perda 

do poder de controlo sobre o uso e destino dos dados pessoais, o mesmo é dizer para 

a dignidade e direitos do usuário (artigo 28º da Directiva 95/46 e artigo 22º da Lei 

67/98 de 26 de Outubro). 
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A importância das redes sociais de qualquer tipo é directamente proporcional à

quantidade em milhões de perfis de usuários destas redes. Mas quando descrevemos

o nosso perfil de usuário nalguma rede social, damos a conhecer dados pessoais, em

proporção directa, também, ao tamanho da nossa rede social. Este é um efeito

perverso para as próprias políticas de protecção de dados pessoais. Quanto mais

completo está o nosso perfil numa rede social, mais sentido tem a nossa pertença a ela

pois aumenta a nossa interrelação com os outros usuários, mas mais em risco

colocamos os nossos dados pessoais. Esta exposição pública desenvolvida para

construir e manter a nossa identidade digital na rede, acrescenta valor ao seu titular,

mas levanta grandes problemas sobre o controle da própria identidade, e dos dados

que a formam.

A identidade digital que gera estes dados da actividade e presença nas redes dão a

falsa impressão ao usuário de que permanecem no circulo do seu controle e confiança,

quando pelo contrário têm uma difusão e alcance exponencial descontrolado, donde,

por um lado, o cancelamento dos dados fornecidos à rede social não é efectiva pois,

ou bem não se leva a efeito ou porque permanecem noutras conexões e se

reproduzem mesmo que o usuário encerre a sua conta44.

Assim como noutros casos se desvia do seu carácter inicial a finalidade real de alguns

desses dados. O que gera protestos do usuário pelo não cancelamento efectivo e/ou

por permitir que alguma aplicação os utilize para outras finalidades.

O aumento da supervisão por parte das autoridades e o enfraquecimento legislativo é

patente na Directiva 2006/24/CE o Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Março

de 2006, sobre a conservação de dados gerados ou tratados em relação com a

prestação de serviços de comunicações electrónicas de acesso público ou de redes

públicas de comunicações modificando-se a Directiva 2002/58/CE que implica um

regime de conservação de determinados dados com fins de prevenção, investigação,

detecção e julgamento de delitos, o que obriga os prestadores de serviços de

comunicações electrónicas de acesso público ou de uma rede pública de comunicações

a garantir que os dados de tráfego, localização e identificação do cliente estejam

44 Por isso é que a Comissão propõe na reforma da directiva 95/46 e do regime da protecção de dados a consagração do direito ao
esquecimento. Ver infra Capítulo IV.
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disponíveis com os fins de investigação, detecção e julgamento de delitos graves, com 

determinadas condições e períodos de conservação (artigo 6º). 

As infra-estruturas das redes sociais e as operadoras que explorem redes públicas de 

comunicações electrónicas, devem adoptar as medidas técnicas necessárias para 

garantir o segredo das comunicações e a protecção de dados. 

Poder-se-ia pôr um conflito de segurança versus protecção de dados dos usuários 

registados no Facebook no caso em que as Autoridade começassem a rever (analisar) 

os usuários registados no Facebook e a relacionar os seus dados com outras bases de 

dados governamentais. 

Um dos perigos das redes sociais pode ser a usurpação de identidade. Há duas 

variantes possíveis: a 1ª é a entrada sem autorização no uso do perfil de um usuário e 

em que o agressor toma posse do dito perfil sem autorização do usuário proprietário. 

A 2ª é um terceiro que cria um perfil, utilizando dados similares mas não idênticos 

duma pessoa que já existe no Facebook. Uma vez criado este perfil apócrifo pode-se ir 

enviando pedidos de amizade com a lista de amigos que se está usurpando. 

A União Europeia prepara-se para aprovar uma lei de privacidade na Internet que 

consagra o “direito a desaparecer” online, o que afectará a forma como empresas 

como o Facebook conduzem o seu negócio, e levanta questões sobre a liberdade de 

expressão na Web. As pessoas poderão ter maior facilidade em apagar os seus perfis 

online. 45  

A União Europeia pretende dar aos utilizadores da Internet o direito ao que os 

franceses chamam le droit à l’oublie – literalmente o direito ao esquecimento. 

Viviane Reding, Comissária Europeia para a Justiça, está a tentar impor salvaguardas de 

privacidade mais rigorosas, num esforço para dar aos utilizadores da Internet um 

maior controlo sobre os seus dados pessoais, que são recolhidos, armazenados, 

extraídos e podem ser vendidos por empresas como o Facebook, Google, ou qualquer 

um dos inúmeros sites em que os utilizadores publicam fotografias, fornecem dados 

                                                           
45 Artigo de Jason Walsh EU vs. Facebook, a batalha pela privacidade, de 13 de Abril de 2011 in The Christian Science  Monitor 
Boston in http:www.presseurop.eu/pt/content/article/598171-eu-vs-facebook-batalha-pela-privacidade. 
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particulares e onde de vez em quando escrevem algo de que podem vir a arrepender-

se. 

As novas regras que estão em vias de ser postas em prática colocam a União Europeia 

na vanguarda das leis da privacidade na Internet. A posição de força da União Europeia 

pode ter efeitos profundos em empresas como o Facebook que tem milhões de 

utilizadores em toda a Europa. 

Num discurso em Fevereiro de 2011 Reding declarou que “Embora os sites de redes 

sociais e de serviços de partilha de fotografias tenham trazido grandes mudanças ao 

modo como vivemos, as novas tecnologias também têm colocado novos desafios. 

Agora é mais difícil detectar quando os nossos dados pessoais estão a ser recolhidos. 

As pessoas terão o direito – e não apenas a possibilidade – de retirar o seu 

consentimento para o processamento de dados. O ónus da prova deve recair sobre os 

responsáveis pelo tratamento da informação – aqueles que processam os seus dados 

pessoais.” 

O porta-voz de Reding, Mathew Newman, esclarece que o direito a ser esquecido é 

apenas uma modernização das leis existentes: “ A lei já existe no sentido de que os 

residentes na União Europeia têm controlo sobre os seus dados. Mas a forma como 

usamos a Internet não tem sido tida em conta. Há quinze anos (quando entrou em 

vigor a Directiva 95/46/CE) não existiam redes sociais. “O conjunto de medidas legais 

também forçará as empresas a comprovar que precisam de recolher os dados que 

pedem e permitirão que todos os utilizadores removam todos os vestígios dos seus 

dados dos sites a que aderirem. Se se registar no Twitter ou no Facebook ou num site 

de partilha de fotografias concorda em compartilhar os seus dados embora 

provavelmente não tenha lido os termos. Deveria ser muito fácil eliminá-los e 

deveriam ser efectivamente apagados.” 

“A preocupação recai principalmente sobre os jovens, propensos a publicar fotografias 

embaraçosas, que voltarão para os assombrar no futuro” diz Gavin Phillipson, 

professor de Direito da Universidade de Duhram, na Inglaterra (citado no referido 

artigo). Embora o problema seja comum a nível global, a resposta típica dos Estados 

Unidos consiste em incentivar uma maior responsabilidade pessoal e a educação dos 
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utilizadores. Na Europa a tendência para “cortar as asas” às empresas que negoceiam 

dados pessoais é uma resposta mais habitual. 

Caso interessante é o surgimento de “gestores de reputação online” serviços que 

apagam informações pessoais indesejáveis da internet. 

 

3. Comunicações não solicitadas (SPAM) 

A Internet foi invadida pela publicidade convertendo-se como diz o Professor Doutor 

Luís Menezes Leitão46 “num mar de publicidade”. 

As formas de comunicação publicitária existentes na internet são essencialmente a 

criação de sítios publicitários ou a inserção de conteúdos publicitários dentro de sítios 

com outros conteúdos e o envio de mensagens publicitárias não solicitadas por correio 

electrónico (spam). 

Pode ser muito perturbador para o usuário a publicidade colocada em sítios com 

outros conteúdos que o utilizador se vê obrigado a visualizar quando pretende aceder 

a esses mesmos conteúdos. Por exemplo a técnica dos pop-ups, que consiste em abrir 

sucessivamente novas janelas no browser, levando a que o utilizador, para aceder à 

página que pretende tenha que estar sucessivamente a fechar conteúdos publicitários 

que não pretende visualizar, levando a que o tempo de navegação seja 

consideravelmente consumido pela necessidade de fechar as janelas publicitárias, que 

se vão abrindo.  

Mas a situação mais perturbadora ainda para o utilizador é o envio de mensagens 

publicitárias pelo correio electrónico, normalmente indesejadas pelo receptor - 

spam47. 

                                                           
46 in “Lei do Comércio Electrónica Anotada”, Ministério da Justiça, Gabinete de Politica Legislativa e Planeamento, Coimbra 
Editora, 2005, pg 213. 
47 Sobre a origem do termo spam saber se se trata de uma cena dos Monty Python em que numa cena do pequeno almoço o 

personagem intercalava as respostas ao empregado de mesa com uma série de expressões spam, spam, destituídas de qualquer 

sentido, ou se se trata dum nome inspirado na lata de carne de porco enlatada SPAM (contracção de Spice Ham) pode ver-se em 

http://www.webopedia.com . 

 

http://www.webopedia.com/
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O Grupo de protecção das pessoas no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais, constituído nos termos do artigo da Directiva 95/46/CE (Grupo do Artigo 29º) 

identificou o spam como “a prática de enviar mensagens de correio electrónico, 

geralmente de natureza comercial, em grandes quantidades e repetidamente, a 

indivíduos com quem o remetente não teve contacto prévio”.  

Para proceder ao spam normalmente o spammer obtém uma base de dados de 

endereços electrónicos, que pode ser recolhida através de busca de páginas na 

internet ou grupos de discussão, ou mesmo através da utilização de todas as 

combinações possíveis de endereços de um servidor de um correio electrónico. Depois 

envia as mensagens para essas listas, normalmente indicando um endereço falso para 

evitar receber a devolução das mensagens que envia. 

A razão para a grande difusão do spam prende-se com o seu baixo custo. O único custo 

para o remetente é a elaboração da mensagem electrónica, praticamente 

insignificante, sendo a maior parte dos custos suportados pelo receptor e pelo 

fornecedor de acesso. Este tipo de publicidade não tem quaisquer custos para o 

anunciante. O fornecedor de acesso tem as suas ligações sobrecarregadas com 

milhares de mensagens. O spam representa um grande custo para o fornecedor de 

acesso, torna o tráfico na rede extremamente elevado, o que obriga a maiores custos 

para incrementar a capacidade do sistema. Os utilizadores podem ter o seu correio 

electrónico inundado de mensagens inúteis tornando-o insuportável e gastando muito 

tempo seleccionando entre um grande número de mensagens recebidas aquelas que 

pretende ler. É ainda frequente que o fornecedor de acesso tente fazer repercutir nos 

seus utilizadores os custos que ele suporta com o spam aumentando o processo de 

acesso à rede. Colocam-se ainda problemas de lesão da privacidade do utilizador, que 

em lugar de ser deixado sozinho é constantemente bombardeado com mensagens que 

não deseja receber. 

Outro dos problemas do Spam prende-se com o conteúdo e a finalidade das 

mensagens não solicitadas. Muitas delas revestem características claramente 

fraudulentas, traduzindo-se na prática de crimes, na recolha ilícita de dados pessoais, 

na difusão de publicidade enganosa ou de conteúdos pornográficos.  
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3.1 Reacções contra o spam 

Existem na Internet programas que filtram automaticamente as mensagens 

indesejadas os quais normalmente funcionam pelo bloqueio dos servidores que se 

mostram disponíveis para o uso do spam. Os emissores de spam conseguem muitas 

vezes iludir estes filtros, desenvolvendo respostas técnicas contra esses instrumentos 

de filtragem ou mudando de servidor. Por vezes estes instrumentos não se mostram 

fiáveis bloqueando mensagens úteis. 

A proibição pura e simples do spam colocaria problemas de ordem constitucional pois 

estaríamos perante uma intromissão abusiva do Estado na liberdade de expressão. 

Há dois sistemas para resolver o problema do spam: O opt-in e o opt-out. No sistema 

opt-in apenas é permitido o spam quando o receptor manifesta a vontade de receber 

esse tipo de comunicações e no sistema opt-out o spam é proibido sempre que o 

receptor manifesta a sua intenção de não o receber.48 

A adopção do sistema opt-in tem a vantagem de só ser recebido por quem deseja 

receber as comunicações. O problema é o seu funcionamento pois ao exigir um 

comportamento activo por parte do receptor esbarra com a inércia natural do ser 

humano mesmo que pretenda receber essas mensagens. Por outro lado é um sistema 

que tem mais custos pois é mais fácil processar uma lista de quem não deseja receber 

mensagens comerciais do quem deseja receber. 

O sistema opt-out tem uma maior eficácia e um mais baixo custo. No entanto este 

sistema também tem as suas desvantagens pois exige ao receptor que esteja 

constantemente a enviar mensagens ao spammer para ser retirado das listas o que 

não deixa de ser um encargo. Por outro lado há o risco do destinatário que responde 

ao spam confirmar a existência do seu endereço electrónico e que realmente lê as 

mensagens tornando-se um alvo preferencial dos spammers. Muitas vezes os 

endereços para a remoção dos nomes nas listas indicados pelos spammers estejam 

inactivos ou tenham sido desactivados pelo próprio fornecedor de acesso na sua 

reacção contra o spam. 

                                                           
48 Sobre estes sistemas também chamados opting in e opting out pode ver-se Garcia Marques, Lourenço Martins, obra citada 
páginas 397 a 402. 
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A reacção jurídica contra o spam é de difícil execução prática face ao carácter universal 

da rede, que implica não ser o correio electrónico limitado pelas fronteiras estaduais. 

A variedade das legislações existentes sobre o correio electrónico torna difícil uma 

regulação universal. 

 

3.1.1. A regulação do spam na União Europeia 

O problema começou por ser colocado na Directiva 97/66/CE relativa ao tratamento 

de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das telecomunicações, no 

seu artigo 12º49, e na Directiva 97/7/CE relativa à protecção dos consumidores nos 

contratos à distância no seu artigo 10º50. 

Qualquer um destes artigos exige o consentimento prévio do utilizador, para a 

utilização de aparelhos de chamada automática ou de fax (opção pelo sistema opt-in). 

Já no caso das técnicas de comunicação à distância diferentes destas só podem ser 

utilizadas quando não haja oposição manifesta do utilizador (opção pelo sistema opt-

out). 

 

Posteriormente esta matéria veio a ser regulada pela Directiva 2000/31/CE sobre o 

Comércio Electrónico, que nos seus Considerandos 14, 30 e 31 declara expressamente 

que continuam em vigor as Directivas 97/66/CE e 97/7/CE. 

                                                           
49 Artigo 12º. 
Chamadas não solicitadas 
1. A utilização de sistemas de chamada automatizados sem intervenção humana (aparelhos de chamada automáticos) ou de 
aparelhos de fax para fins de comercialização directa apenas poderá ser autorizada no que se refere a assinantes que tenham 
dado o seu consentimento prévio. 
2. Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias para garantir, gratuitamente, que não sejam permitidas as chamadas não 
solicitadas para fins de comercialização directa realizadas por meios diferentes dos referidos no no.1 sem o consentimento dos 
assinantes em questão ou que digam respeito a assinantes que não desejam receber essas chamadas, sendo a escolha entre estas 
opções determinada pela legislação nacional. 
3. Os direitos conferidos pelos no.s 1 e 2 serão aplicáveis aos assinantes que sejam pessoas singulares. Os Estados-membros 
deverão igualmente assegurar, no âmbito do direito comunitário e das legislações nacionais aplicáveis, que os interesses legítimos 
dos assinantes que não sejam pessoas singulares serão suficientemente protegidos, no que se refere às chamadas não solicitadas. 
 
50 Artigo 10º 
Restrições à utilização de determinadas técnicas de comunicação à distância 
1. A utilização por um fornecedor das seguintes técnicas exige o consentimento prévio do consumidor: 
- sistema automatizado de chamada sem intervenção humana (aparelho de chamada automática), 
- telefax (telecópia). 
2. Os Estados-membros devem zelar por que as técnicas de comunicação à distância diferentes das referidas no nº 1, que 
permitam uma comunicação individual, só possam ser utilizadas quando não haja oposição manifesta do consumidor. 
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 Esta matéria está prevista no artigo 7º desta Directiva51. 

 

Este artigo preocupa-se com a identificabilidade da comunicação como publicidade e 

com a possibilidade de o destinatário exercer uma opção negativa (opt-out) no sentido 

de não receber essas mensagens. 

Este artigo admite também que os Estados – Membros proíbam a mensagem 

comercial não solicitada52. 

 

A Directiva 97/66/CE foi posteriormente objecto de revisão tendo surgido 

posteriormente a Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa 

ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das 

comunicações electrónicas. 

 

Esta Directiva integra uma definição de correio electrónico na al. h) do artigo 2º: “ é 

qualquer mensagem textual, vocal, sonora ou gráfica enviada através de uma rede 

pública de comunicações que pode ser armazenada na rede ou no equipamento 

terminal do destinatário até o destinatário o recolher.” 

 

A amplitude da definição de correio electrónico assegura a sua neutralidade 

tecnológica, nela se integrando textos escritos, mensagens de SMS, emissão de sinais 

sonoros e sons, imagens e filmes digitalizados.53 

Esta matéria está prevista no artigo 13º.54 

                                                           
51 Artigo 7º 
Comunicação comercial não solicitada 
1. Além de outros requisitos de informação constantes da legislação comunitária, os Estados-Membros que permitam a 
comunicação comercial não solicitada por correio electrónico por parte de um prestador de serviços estabelecido no seu território 
assegurarão que essa comunicação comercial seja identificada como tal, de forma clara e inequívoca, a partir do momento em que 
é recebida pelo destinatário. 
2. Sem prejuízo da Directiva 97/7/CE e da Directiva 97/66/CE, os Estados-Membros deverão tomar medidas que garantam que os 
prestadores de serviços que enviem comunicações comerciais não solicitadas por correio electrónico consultem regularmente e 
respeitem os registos de opção negativa («opt-out») onde se podem inscrever as pessoas singulares que não desejem receber esse 
tipo de comunicações. 
52 Segundo o Professor Doutor Luís Menezes Leitão in “Lei do Comércio Electrónica Anotada”, Ministério da Justiça, Gabinete de 
Politica Legislativa e Planeamento, Coimbra Editora, 2005, pg 230 “Assim relativamente à mensagem comercial não solicitada 
(UCE) foi proibido o seu envio na Finlândia, Alemanha, e Itália enquanto a Áustria proibiu qualquer mensagem não solicitada, 
tenha ela cariz comercial ou não (UCE e UBE).” 
53 Alexandre Sousa Pinheiro in “Lei do Comércio Electrónica Anotada”, Ministério da Justiça, Gabinete de Politica Legislativa e 
Planeamento, Coimbra Editora, 2005, pg 247. 
54 Artigo 13º  
Comunicações não solicitadas (continua…) 
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No seu artigo 13º, nº1 prevê expressamente o correio electrónico com fins de 

comercialização directa (UCE) ao lado dos aparelhos de chamada automática e de fax. 

Esta utilização exige o consentimento prévio do titular (sistema opt-in). 

 

No nº 2 esta exigência é mitigada pois permite-se a utilização sem o consentimento 

prévio titular desde que as coordenadas do correio electrónico de contacto tenham 

sido obtidas num contexto da venda de um produto ou serviço, desde que seja dada a 

possibilidade aos clientes de recusarem de forma gratuita e fácil a utilização dessas 

coordenadas, quando são recolhidas ou por ocasião de cada mensagem. 

 

A Directiva 2002/58, afirmando o sistema opt-in, previu um sistema claramente 

distinto do previsto na Directiva 2000/31 que atribuía aos Estados a faculdade de 

escolher o sistema mais adequado. Assim o artigo 7º permitia a opção por um sistema 

de registo negativo (opt-out) ou de necessário consentimento prévio do destinatário 

(opt-in).55  Se a orientação fosse no sentido do opt-out, repetiam-se as exigências 

consagradas nos Considerandos 30 e 31, aditando-se que a comunicação comercial 

deve ser identificada como tal, de forma clara e inequívoca, a partir do momento em 

que é recebida pelo destinatário. (artigo 7º, nº 1). 

O artigo 13 da Directiva 2002/58/CE permite que haja comunicações não solicitadas de 

produtos já adquiridos ou análogos no âmbito de uma relação empresa – cliente, se a 

este tiver sido dada a possibilidade de recusar o seu envio sem dispêndios adicionais.     

 

3.1.2.  A regulação do spam na ordem jurídica portuguesa 

Na ordem jurídica portuguesa seria inconstitucional uma lei que proibisse pura e 

simplesmente o spam. Isso violaria as liberdades de expressão e informação (artigo 

37º CRP), liberdade de criação cultural (artigo 42º CRP), liberdade de iniciativa 

                                                                                                                                                                          
(continuação) 
1. A utilização de sistemas de chamada automatizados sem intervenção humana (aparelhos de chamada automáticos), de 
aparelhos de fax ou de correio electrónico para fins de comercialização directa apenas poderá ser autorizada em relação a 
assinantes que tenham dado o seu consentimento prévio. 
2. Sem prejuízo do n.º 1, se uma pessoa singular ou colectiva obtiver dos seus clientes coordenadas electrónicas de contacto para 
correio electrónico, no contexto da venda de um produto ou serviço, nos termos da Directiva 95/46/CE, essa pessoa singular ou 
colectiva poderá usar essas coordenadas electrónicas de contacto para fins de comercialização directa dos seus próprios produtos 
ou serviços análogos, desde que aos clientes tenha sido dada clara e distintamente a possibilidade de recusarem, de forma 
gratuita e fácil, a utilização dessas coordenadas electrónicas de contacto quando são recolhidos e por ocasião de cada mensagem, 
quando o cliente não tenha inicialmente recusado essa utilização. 
55 Nesse sentido, Luís Manuel Teles de Menezes Leitão,in “Estudos em Homenagem à Professora Doutora Isabel de Magalhães 
Colaço”, Vol. II, Coimbra 2002 pag 234. 
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económica privada (artigo 61ºCRP). O artigo 34º, nº 4 (CRP) proíbe “toda a ingerência 

das autoridades públicas na correspondência, nas comunicações e demais meios de 

telecomunicação…”  

Nos termos do artigo 18º, 2 e 3 da CRP, a regulação do spam só pode admitir-se por lei 

de carácter geral e abstracto, devendo limitar-se ao necessário para salvaguardar 

outros direitos e interesses constitucionalmente protegidos. 

A regulação do spam deve ainda ter em conta o artigo 60º, n2 da CRP que admite 

disciplinar a publicidade em termos de protecção dos consumidores, ter em conta o 

artigo 26º, nº 1 da CRP da tutela da privacidade e o artigo 35º da CRP da garantia da 

protecção dos dados pessoais. 

 

O spam pode ser lesivo da privacidade do destinatário da mensagem pois a navegação 

em rede pelos internautas permite ao spammer muitas vezes recolher dados pessoais 

através da resposta voluntária a inquéritos, através da utilização de cookies sem 

autorização do internauta. 

 

Nos termos da Lei 67/98 de 26 de Outubro o tratamento de dados pessoais só é 

permitida com o consentimento do seu titular. O spam não se enquadra em nenhuma 

das excepções do artigo 6º da referida lei. Relativamente aos dados sensíveis nos 

termos do artigo 7º da referida lei, mesmo que o titular dê o seu consentimento, o seu 

tratamento só é possível mediante disposição legal ou autorização da Comissão 

Nacional da Protecção de Dados, observadas as garantias de não discriminação e as 

medidas de segurança previstas no artigo 15º da mesma lei.56 

A actividade de spam é muito perigosa pois pode funcionar como forma de difusão dos 

dados pessoais, através da exibição de uma lista de endereços electrónicos que 

normalmente consta das mensagens.57  

 

                                                           
56 O Professor Doutor Luís Menezes Leitão in “Lei do Comércio Electrónica Anotada”, Ministério da Justiça, Gabinete de Politica 
Legislativa e Planeamento, Coimbra Editora, 2005, pg 235 dá dois exemplos muito ilustrativos da lesão da privacidade e da 
violação do regime da protecção dos dados pessoais: “Pense-se, por exemplo, numa mensagem de correio electrónico a promover 
um medicamento de tratamento da sida, enviado a uma enorme lista de endereços electrónicos de seropositivos, ou uma 
mensagem de conteúdo político enviada a todos os membros de um determinado partido.” 
 
57 O emissor da mensagem não utilizou a opção BCC (Blind Carbon Copy) nos endereços electrónicos que permite apagar os outros 
endereços electrónicos para os quais a mensagem é enviada. 
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O artigo 12º da Lei 69/98 de 28 de Outubro que transpõe a Directiva 97/66/CE proíbe 

as acções de marketing directo com utilização de aparelhos de chamada automática ou 

de aparelhos de fax sem o consentimento prévio do assinante chamado (opção opt-in).  

Pode-se enquadrar no nº 2 o correio electrónico de cariz comercial não solicitado. 

O nº 2 refere que o assinante tem o direito de se opor gratuitamente a receber 

chamadas não solicitadas para fins diferentes do previsto no nº 1 (opção opt-out). 

Nos termos do nº 4 são as entidades que utilizam o marketing directo que ficam 

responsáveis por retirar o número das suas listas. A infracção a esta obrigação é uma 

contra-ordenação punida com coima no montante de 100.000$00 a 1.000.000$00 

(artigo 16º, nº 1, al. a))58. 

 

A regulação do spam na legislação portuguesa só ocorre directamente através do 

Decreto Lei 7/2004 de 7 de Janeiro. Este regime é muito próximo do da Directiva 

2002/58/CE. Nos termos do artigo 22º o envio de mensagens de correio electrónico 

para fins de marketing directo carece do consentimento prévio do destinatário 

(sistema opt-in). No caso de já terem sido realizações transacções comerciais com o 

fornecedor este pode enviar publicidade não solicitada desde que ao cliente tenha sido 

explicitamente oferecida a possibilidade de a recusar por ocasião da transacção 

realizada e esta não implicar um custo superior ao serviço de telecomunicações 

(sistema opt-out). 

 

Nos termos do nº 5 deste artigo é proibida expressamente a dissimulação da 

identidade da pessoa em nome de quem é efectuada a comunicação e nos termos do 

nº 6 é obrigatório a indicação de um endereço e um meio técnico electrónico que 

permita ao destinatário do serviço recusar futuras comunicações. 

 

O artigo 23º faz uma restrição relativamente às comunicações publicitárias à distância 

entre profissões regulamentadas, sendo permitidas mediante os cumprimentos das 

regras deontológicas de cada profissão, bem como à lealdade com o público e dos 

membros da profissão entre si. 

                                                           
58 Nos termos do artigo 17º, nº1 compete à Comissão Nacional de Protecção de Dados o processamento das contra-ordenações e 
a aplicação das coimas por violação do artigo 12º. Estes valores têm de ser actualmente convertidos para euros. 
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Esta regulação do spam restringe-se às comunicações comerciais. 

 Ainda não se regularam na lei portuguesa as comunicações que não tenham cariz 

comercial. 

“O Decreto – Lei 7/2004 estabelece direitos para os destinatários destas mensagens 

não solicitadas. Assim, para o exercício do direito de oposição (ou para que possa ser 

retirado o consentimento), as comunicações não solicitadas devem indicar um 

endereço e um meio técnico electrónico, de fácil identificação e utilização, que 

permita ao destinatário do serviço recusar futuras comunicações. Para generalizar este 

direito, o Decreto-Lei consagrou a criação de listas actualizadas de pessoas que 

manifestaram o desejo de não receber aquele tipo de comunicações, que deverão ser 

organizadas pelas entidades que promovam o envio de comunicações publicitárias não 

solicitadas, por si ou por organismos que as representem, proibindo-se o envio dessas 

mensagens a todas as pessoas constantes dessa mesma listagem.” 59  

A Comissão Nacional de Protecção de Dados é a entidade competente para aplicar o 

direito sancionatório relativo ao spam nos termos do artigo 3º da Lei 67/98 e do nº 1 

do artigo 35º do Decreto-Lei 7/2004 de 7 de Janeiro.60 61 Mas esta questão é 

controversa pois nos termos do artigo 35º as funções da entidade de supervisão 

central são exercidas pela ICP - ANACOM (Instituto de Comunicações de Portugal – 

Autoridade Nacional de Comunicações), sendo certo, no entanto que o nº 1 ressalva as 

matérias em que lei especial atribua competência sectorial a outra entidade.  

 

 

  

                                                           
59 Catarina Sarmento e Castro, Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais, Almedina 2005, pag 180.  
60 A Comissão Nacional de Protecção de Dados tem competências, nos termos da Lei 67/98, para  
- Investigar ou proceder a operações de inquérito, podendo aceder aos dados objecto de tratamento e recolher todas as 
informações necessárias ao desempenho de uma função de controlo (al.a ) do nº 3 do artigo 22º 
-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 servidores situados em território 
português (al. b) do nº 3 do artigo 22º) 
-Praticar os actos cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios de prova (nº 5 do artigo 22º). 
61 Entende Alexandre Sousa Pinheiro in “Lei do Comércio Electrónica Anotada”, Ministério da Justiça, Gabinete de Politica 
Legislativa e Planeamento, Coimbra Editora, 2005, pg 260 que é aplicável aos comportamentos proibidos pelo artigo 22º do 
Decreto-Lei 7/2004 a norma incriminatória que tipifica o crime de desobediência qualificada prevista no artigo 46º da Lei 67/98 de 
26 de Outubro. 
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CAPÍTULO II 

A protecção de dados e a privacidade como direitos fundamentais 

1. Os Direitos Fundamentais na União Europeia 

A consciência da necessidade de inventariar os direitos humanos fundamentais e para 

eles instituir mecanismos de protecção afirma-se sobretudo a partir da segunda guerra 

mundial pelos horrores que nela tiveram lugar. O fundamento dessa protecção radica 

em valores que se têm por universais e perenes, essenciais à convivência humana e 

social. A ordem internacional começa igualmente a responsabilizar-se pela defesa 

desses valores e os Estados passam a ser alvo de condenação, no caso da sua violação, 

pelas instâncias internacionais. 

Inicialmente o Tribunal de Justiça, pelo facto dos Tratados constitutivos da 

Comunidade Europeia não fazerem qualquer referência à protecção dos direitos 

humanos, quando chamado a pronunciar-se sobre a compatibilidade das disposições 

comunitárias com as normas constitucionais dos Estados-Membros relativas aos 

direitos fundamentais limitava-se a afirmar “só ter que garantir o respeito dos 

Tratados e dos regulamentos de execução… não podendo examinar o argumento, 

segundo o qual, ao adoptar a sua decisão a Alta Autoridade violou os princípios do 

direito constitucional alemão.” 62 

O Tribunal de Justiça negligenciava assim a questão dos direitos fundamentais, ao não 

indagar se os direitos fundamentais invocados pela requerente não deveriam ser 

considerados existentes na própria ordem jurídica comunitária por a respectiva 

consagração resultar de princípios comuns aos Estados-Membros. 

Passada uma década, com o acórdão Stauder63 de 12/11/1969, o Tribunal de Justiça 

inaugura o que Maria Luísa Duarte chama a “fase do reconhecimento activo dos 

direitos fundamentais”64. O tribunal declarou que a interpretação que preconizava 

                                                           
62 Acórdão de 4 de Fevereiro de 1959, Storck /Alta Autoridade, Processo 1/58, Colectânea de Jurisprudência do Tribunal, 1954-
1961, páginas 293-306, ponto 4, al.c). 
63 Acórdão de 18 de Novembro de 1969, Processo 29/69, Colectânea 1969-1970, páginas 157-166. 
64 Maria Luísa Duarte “ A União Europeia e os Direitos Fundamentais – Métodos de Protecção” in Estudos de Direito da União e 
das Comunidades Europeias, Coimbra Editora, páginas 11 a 35. 
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para uma disposição cuja conformidade com os princípios gerais de direito 

comunitário que constituía o objecto da questão prejudicial colocada pelo juiz 

nacional, não revelava “qualquer elemento susceptível de colocar em causa os direitos 

fundamentais individuais compreendidos nos princípios gerais de direito comunitário, 

cuja observância é assegurada pelo Tribunal”. A partir desse acórdão o Tribunal 

começou a declarar que o respeito dos direitos fundamentais faz parte integrante dos 

princípios gerais de direito cuja observância é assegurada pelo Tribunal de Justiça. A 

salvaguarda desses direitos, ainda que inspirada nas tradições comuns aos Estados-

Membros, deve ser assegurada no âmbito da estrutura e dos objectivos da 

Comunidade.   

Passado apenas um ano, com o acórdão Internationale Handelsgesellschaft, o Tribunal 

de Justiça dá mais um passo em frente, desenvolvendo o papel reconhecido aos 

direitos fundamentais no ordenamento comunitário. Aprofundando as considerações 

já afloradas no acórdão Stauder o Tribunal declara que “convém, no entanto, analisar 

se não terá sido violada qualquer garantia análoga, inerente ao direito comunitário. 

Com efeito, o respeito dos direitos fundamentais faz parte integrante dos princípios 

gerais do direito cuja observância é assegurada pelo Tribunal de Justiça. A salvaguarda 

desses direitos, ainda que inspirada nas tradições constitucionais comuns dos Estados-

Membros, deve ser assegurada no âmbito da estrutura e objectivos da Comunidade.”65 

No acórdão Nold/Comissão o Tribunal iria acrescentar ao quadro de parâmetros de 

identificação dos direitos fundamentais a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

“Os instrumentos internacionais relativos à protecção dos direitos do homem, em que 

os Estados-Membros colaboraram ou a que aderiram, podem igualmente dar 

indicações que é conveniente tomar em consideração no âmbito do direito 

comunitário”.66 

                                                           
65 Acórdão de 17 de Dezembro de 1970, Processo 11/70, Colectânea 1969-1970, páginas 625-657, Pontos 3 e 4 a páginas 628 a 
629. 
66 Acórdão de 14 de Maio de 1974, Processo 4/73, Colectânea 1974, páginas 283 - 300, ponto 13. 
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Em 1989, no acórdão Wachauf,67 o Tribunal declarou peremptoriamente que não 

podem ser admitidas na Comunidade medidas incompatíveis com o respeito dos 

direitos do homem.  

A jurisprudência do Tribunal de Justiça passou a partir dos anos 90 a garantir a 

vinculação das Comunidades aos direitos fundamentais de uma forma constante. Uma 

corrente de natureza pretoriana que procurava suprir a falta de um catálogo preciso 

de direitos fundamentais recorre às tradições constitucionais nacionais e de forma 

crescente à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

A conclusão a tirar desta evolução jurisprudencial é de que o Tribunal de Justiça 

exercendo responsabilidades próprias de um tribunal constitucional, foi formulando 

um catálogo não escrito de direitos fundamentais, cada vez mais preciso e 

consistente.68 

Muito se ficou a dever ao papel decisivo da jurisprudência do Tribunal de Justiça. Foi 

com efeito graças a esta que se tornou ponto assente que os direitos fundamentais 

fazem parte integrante dos princípios gerais de direito cujo respeito a jurisdição 

comunitária deve assegurar, inspirando-se para tal nas tradições constitucionais 

comuns aos Estados Membros e nos instrumentos internacionais relativos à protecção 

dos direitos do homem em que os Estados – Membros colaboraram ou a que 

aderiram, revestindo-se a CEDH de um significado particular neste último contexto. 

Esta imperatividade dos direitos fundamentais na ordem jurídica comunitária viria, 

assim, permitir ao Tribunal controlar não apenas a conformidade da actuação das 

instituições comunitárias aos direitos fundamentais, mas igualmente o respeito destes 

últimos pelos Estados – Membros quando estes se limitam a implementar a legislação 

comunitária ou derrogam uma das liberdades previstas no Tratado. A apreciação da 

compatibilidade com os direitos fundamentais das regulamentações nacionais que se 

situam fora do âmbito de aplicação do direito comunitário não releva da sua 

competência.69 

                                                           
67 Acórdão de 13 de Julho de 1989, 5/88, Wachauf, Colectânea 1989,  página 2609. 
68 José Luís da Cruz Vilaça, A protecção dos direitos fundamentais na ordem jurídica comunitária, in Estudos em Homenagem ao 
Professor Dr. Rogério Soares, Coimbra Editora, 2001, página 415 a 433. 
69 Livre Circulação de Mercadorias e Direitos Fundamentais, Pedro Cabral e Mariana de Cima Chaves, Temas de Integração, 1º 
Semestre de 2005, nº 19. 
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O Tribunal terá reconhecido assim uma terceira categoria de justificação à livre 

circulação de mercadorias70 (extensível às restantes liberdades fundamentais)71 

autónoma relativamente aos dois tipos de derrogação anteriormente admitidos 

(limitações em virtude dos motivos de interesse geral identificados no artigo 36º TFUE 

e a título de outras exigências imperativas consideradas dignas de protecção na 

jurisprudência do Tribunal no acórdão Eugen Schmidedberger.) 

O sistema judicial de protecção dos direitos fundamentais no Direito da União 

Europeia padeceu de uma severa crítica.72 Tanto os órgãos constitucionais dos Estados 

– Membros como o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem acabaram por exercer, 

ainda que indirectamente, um controle sobre o Tribunal de Justiça e lhe recordaram 

com frequência as suas limitações na protecção dos direitos fundamentais. Uma das 

críticas ao procedimento de garantia dos direitos fundamentais provém do restrito 

acesso com que conta o particular para ir ao juiz comunitário quando se considera 

lesado num dos seus direitos fundamentais como consequência da actuação 

comunitária. Dificilmente poderá ser considerado um sistema judicial como garante 

sem equívocos dos direitos fundamentais se põe barreiras à protecção desses direitos 

obstaculizando e limitando o acesso ao Tribunal dos indivíduos em diferendos que 

claramente afectam os direitos fundamentais das pessoas. 

Jacobs73 afirmou que mais importante do que redigir uma carta de direitos havia sido 

de dotar a EU de mecanismos efectivos para que a pessoa pudesse aceder à jurisdição 

comunitária sem restrições. 

A Carta dos Direitos Fundamentais do da União Europeia é proclamada em Nice, em 7 

de Dezembro de 2000.  

Em 2001 Moura Ramos dizia:74  “… sem pretender embora constituir mais do que o 

fruto da codificação e do desenvolvimento progressivo do sistema preexistente, a 

                                                           
70 Acórdão de 12.06.2003, Proc. 112/00, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge contra Republik Österreich, 
Col. P.I – 5659.    
71 Ver Acórdão Omega no contexto da livre prestação de serviços – Acórdão de 14 de Outubro de 2004, Proc. C 36/02. 
72 Susana Sanz Caballero – Interferencias entre el Derecho Comunitário Y el Convenio Europeo  de Derechos Humanos ( 
Luxemburgo versus Estrasburgo: Quién es la última Instância de  Los Derechos Fundamentales en Europa?), Derecho Comunitário 
Europeo, 17, Ario 8, 2004, Centro de Estudios Politicos Y Constitucionales. 
73 Jacobs F. “Human Rights in the European Union : The role of the Court of Justice” in European Law Review, 2001, Vol. 26, 
páginas 331 e segs, p. 339 
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Carta não deixe de vir a inspirar, independentemente do seu valor jurídico, o quadro 

de valorações da jurisdição comunitária, e não venha a ter igualmente um efeito de 

irradiação sobre os demais mecanismos (nacionais e internacionais) de protecção dos 

direitos fundamentais” e citando na nota (84) o Advogado Geral Tizzano nas suas 

conclusões de 08/02/200175 “não é possível um litigio, que se refira à natureza e ao 

alcance de um direito fundamental, ignorar os enunciados pertinentes da Carta nem 

sobretudo a sua vocação evidente para servir, quando as suas disposições o permitam, 

de parâmetro de referência substancial para todos os autores – Estados-Membros, 

instituições, pessoas físicas e morais – da cena comunitária” (ponto 28). 

A Carta passou a ter força vinculativa a partir da entrada em vigor do Tratado de Lisboa 

em 1 de Dezembro de 2009 e nos termos do artigo 6º do Tratado da União Europeia 

“tem o mesmo valor jurídico que os tratados”.   

Hoje em dia convivem na Europa dois sistemas judiciais de protecção dos direitos 

fundamentais. Um é o do Conselho da Europa, através do seu TEDH, outro é o da UE 

através do TJ. O problema é que ambos os sistemas não estão realmente coordenados, 

nem existe uma subordinação um ao outro. O TEDH considera-se competente para 

qualquer assunto que lhe chegue em que se demande um Estado pela violação de um 

direito da CEDH. Pode-se pôr um problema se a actuação estatal tem a sua origem na 

transposição ou aplicação de uma norma comunitária. No Acórdão Bosphorus contra a 

Irlanda o TEDH decidiu que um Estado signatário da CEDH não viola a Convenção 

quando está a dar execução às obrigações decorrentes do Direito da União Europeia76.  

Com a prevista adesão da União Europeia à CEDH (artigo 6º, nº 2 do Tratado da União 

Europeia) poderá por-se um problema de interferência processual. A consequência 

negativa deste tipo de interferência processual consiste na deslegitimação que sofre o 

quadro normativo da UE se os órgãos do CEDH exercem um controle externo com base 

na CEDH. E se o Tribunal de Estrasburgo contradisser a jurisprudência do Tribunal do 

Luxemburgo em matéria de direitos fundamentais as consequências negativas é que 

afectam o grau de confiança que se deposita na garantia de que os direitos 

                                                                                                                                                                          
74 Rui Manuel Moura Ramos “ A Carta dos direitos fundamentais da EU e a protecção dos direitos fundamentais – Estudos em 
Homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares, pag. 989, Stvdia Vridica 61, Coimbra Editora 2001.  
75  Proc. C-173/99 BECTU contra Secretary of State for Trade and Industry 
76 Ver Alessandra Silveira “Princípios de Direito da União Europeia”, Quid Juris, 2ª Edição. 
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fundamentais na EU estão suficientemente protegidos e põe em causa a autonomia e 

primazia do direito da União. No entanto nas Declarações Anexadas à Acta Final Da 

Conferência Intergovernamental que aprovou o Tratado de Lisboa, Declaração ad nº2 

do artigo 6º do Tratado da União Europeia “… a Conferência constata a existência de 

um diálogo regular entre o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem, diálogo esse que poderá ser reforçado quando a União aderir 

àquela Convenção”. Por isso é previsível que continue a existir este diálogo entre os 

dois Tribunais. 

 

2. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

No Direito da União Europeia o direito à protecção de dados pessoais é considerado 

um direito fundamental autónomo. Está previsto de uma forma expressa no artigo 8º 

da Carta. Está inserido no Título II sob a epígrafe das “Liberdades”. O reconhecimento 

da Protecção de Dados como um direito fundamental na Carta Europeia dos Direitos 

Fundamentais é de grande importância pois tornou-se uma ferramenta fundamental 

para o livre desenvolvimento da personalidade humana. Este direito pode ser visto 

como a soma dum conjunto de direitos que compõem a cidadania no novo milénio. 

Este direito tornou-se parte do Constitucionalismo Ocidental. É o direito fundamental 

actual mais expressivo da condição humana na sociedade contemporânea de 

informação. É um direito independente reconhecido ao lado do direito ao respeito 

pela vida privada do indivíduo previsto no artigo 7º77. Pode ser visto como uma 

ferramenta para proteger minorias e opiniões dissidentes ao exigir que o tratamento 

de dados só possa ser feito para fins específicos, com o consentimento da pessoa 

interessada ou com outro fundamento legítimo previsto na lei.  

No princípio a Directiva 95/46/CE relativa á protecção das pessoas singulares no que 

diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados baseou-

se numa dupla lógica, qual seja, na realização do Mercado Interno (neste caso a livre 

circulação da informação pessoal) e na protecção dos direitos fundamentais e 

                                                           
77 Artigo 7º da CDFUE: 
“ Respeito pela vida privada e familiar 
Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua vida privada e familiar, pelo seu domicilio e pelas suas comunicações”. 
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liberdades dos indivíduos. Apesar dos dois objectivos serem igualmente importantes, 

em termos legais o argumento que prevaleceu foi a perspectiva económica e a do 

mercado interno. O reconhecimento de um direito à protecção de dados na Carta 

pode ser visto como um meio para remediar isso dando ênfase à dimensão de direito 

fundamental da Directiva. 

É importante a autonomização do direito à protecção de dados pessoais do direito à 

privacidade pois não são equivalentes. Há importantes diferenças dos dois em termos 

de escopo, objectivos e conteúdo. A protecção de dados protege explicitamente 

valores que não estão no núcleo da privacidade, com a exigência do processamento 

leal, do consentimento, legitimidade e não discriminação. 

 A CDFUE já pode ser invocada pelos particulares junto dos Tribunais nacionais contra 

o Estado Membro que esteja a aplicar o Direito da União.Isto vai exigir um diálogo 

frequente entre os tribunais nacionais e o Tribunal de Justiça através do reenvio 

prejudicial pois o modelo europeu de direitos fundamentais tem especificidades que 

decorrem da estrutura e objectivos da ordem jurídica europeia. 

O direito à protecção de dados pessoais está incluído nos chamados direitos 

fundamentais da terceira geração. Entre estes direitos fala-se no direito à intimidade, 

direito à privacidade, direito à vida privada, etc. São tudo manifestações de um mesmo 

bem jurídico protegido. O bem jurídico da autonomia pessoal. Estes direitos 

fundamentais da terceira geração encontram o seu fundamento jurídico no valor da 

solidariedade, enquanto o fundamento dos direitos da primeira e segunda geração 

assenta nos valores da liberdade e igualdade respectivamente. Um aspecto 

interessante destes direitos é a ligação à protecção das minorias que pode conferir 

legitimidade processual a um determinado grupo enquanto titular de um interesse 

legítimo quando um dos seus membros tenha sido agredido. A vulnerabilidade destes 

direitos advém do perigo da manipulação da pessoa, da investigação médica ou 

jornalística, ou da utilização de informação desviada no que a ela concerne. 

A incidência das novas tecnologias nos direitos da pessoa formula o problema de saber 

se a tradicional construção do direito à intimidade pode ou não sustentar a protecção 
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jurídica da pessoa e dos seus bens mais essenciais frente às agressões surgidas com o 

aparecimento da sociedade de informação. 

As leis de protecção de dados servem a uma multiplicidade de interesses, que em 

muitos casos se estende para além do conceito tradicional de privacidade. Este 

conceito tradicional estava focado numa concepção de intimidade. Poucas 

manifestações directas de concepções de privacidade orientada para a concepção da 

intimidade podem ser encontradas nas provisões das leis de protecção de dados e um 

conceito mais amplo de privacidade não pode explicar os princípios da protecção de 

dados como a limitação da finalidade, qualidade de dados e segurança78. 

O reconhecimento de um direito separado de protecção de dados ao lado do direito à 

privacidade é mais respeitador das diferentes tradições constitucionais da Europa. 

Enquanto a protecção de dados francesa é baseada no direito à liberdade, a protecção 

de dados alemã é baseada no direito ao reconhecimento da dignidade humana. A 

Bélgica e a Holanda começaram por associar protecção de dados com privacidade79.  

Enquanto a protecção da vida privada e familiar começou por ter uma componente 

individualística, uma espécie negativa e estática, a protecção de dados pessoais é uma 

espécie de protecção dinâmica que segue os dados em todos os seus movimentos e 

está entregue a uma autoridade independente. A protecção de dados está entregue a 

uma autoridade independente que zela permanentemente por eles, no caso de 

Portugal a Comissão Nacional de Protecção de Dados. (Artigo 28º da directiva 95/46 e 

artigo 35º da CRP). 

Diz assim o artigo 8º da Carta: 

Artigo 8º 

Protecção de Dados Pessoais 

1. Todas as pessoas têm direito à protecção dos dados de carácter pessoal que 

lhes digam respeito. 

                                                           
78 Os principios da protecção de dados serão objecto de desenvolvimento no capítulo seguinte. 
79 P. De Hert and S. Gutwirth in Data Protection in the Case Law of Strasbourg and Luxembourg, Reinventing Data Protecion, pag 
10. 
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2. Esses dados devem ser objecto de um tratamento leal, para fins específicos e 

com o consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo 

previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos 

que lhes digam respeito e de obter a respectiva rectificação. 

3. O cumprimento destas regras fica sujeito à fiscalização por parte de uma 

autoridade independente. 

Este artigo baseou-se no artigo 286º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, 

substituído pelo artigo 16º do Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia, e na 

Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à protecção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados. Baseou-se também no artigo 8º da Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem (CEDH) e na Convenção do Conselho da Europa para a Protecção 

das Pessoas relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados de Carácter Pessoal, 

de 28 de Janeiro de 1981, ratificada por todos os Estados-Membros. E ainda no 

Regulamento (CE) nº 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à 

protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais 

pelas instituições e órgãos comunitários e à livre circulação desses dados. A directiva e 

o regulamento citados prevêem as condições e restrições aplicáveis ao exercício do 

direito à protecção de dados pessoais80. 

O artigo 8º estabelece os critérios de processamento de dados, prevê expressamente 

os direitos de acesso e estabelece que o cumprimento destas regras deve ficar sujeito 

ao controlo de uma entidade independente. Este artigo implica direitos e garantias 

para os titulares dos dados pessoais. Por outro lado cria obrigações para quem os 

recolhe, os tratam, os transmitem, os cedem, os conservam, no que se refere à 

qualidade e segurança da informação, assim como às condições em que podem utilizá-

la, armazená-la ou cedê-la. 

                                                           
80 Anotação do artigo 8º in Anatoções relativas à Carta dos Direitos Fundamentais publicadas no JOUE de 14 de Dezembro de 2007 
– C-303. Estas anotações foram elaboradas sob a responsabilidade do Praesidium que redigiu a Carta. Embora não em tenham em 
si força de lei, constituem um valioso instrumento de interpretação para clarificar as disposições da Carta. Artigo 52º, nº 7 da 
Carta. 
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Todos os dados pessoais podem ser abusados, incluindo os mais vulgares como nomes 

e endereços. A ideia básica da protecção de dados é oferecer protecção a todos os 

dados pessoais. 

As disposições da Carta têm por destinatários, nos termos do artigo 51º as instituições, 

órgãos e organismos da União e os Estados-Membros quando apliquem o direito da 

União. Os particulares podem invocar as disposições da Carta contra o Estado Membro 

que esteja a aplicar o direito da União nas situações concretas que lhe digam respeito 

nos tribunais nacionais (tribunais funcionalmente europeus) ou contra as instituições 

europeias quando for destinatário de actos destas instituições ou que lhe digam 

directa e individualmente respeito, nos tribunais organicamente europeus (artigo 263º 

do TFUE)81. 

Assim, como já referimos supra, o Tratado de Lisboa tornou vinculativo e garantiu o 

poder da CDFUE que passou a ter o mesmo valor que os Tratados (artigo 6.1 TUE). A 

Carta passou a integrar o bloco de jusfundamentalidade 82 sobre o qual o Tribunal de 

Justiça da União Europeia se pode pronunciar. Os particulares já podem invocar a 

CDFUE junto dos tribunais nacionais contra o Estado-Membro que esteja a aplicar o 

Direito da União Europeia. A CDFUE só se aplica quando a situação sub judice recai no 

âmbito de aplicação do Direito da União Europeia. Quando o juiz nacional tiver de 

aferir da validade de uma norma nacional que aplique o Direito da União Europeia que 

viole direitos fundamentais tal como o Direito da União Europeia os reconhece, deverá 

reenviar83 para que o Tribunal de Justiça defina o padrão de jusfundamentalidade 

aplicável pois o modelo europeu de protecção de direitos fundamentais tem 

especificidades que decorrem da estrutura e objectivos da ordem jurídica europeia. O 

relevo dos direitos fundamentais na ordem jurídica comunitária limita-se à área de 

actuação coberta pelos Tratados, isto é à área delimitada pelas fronteiras do direito 

comunitário. O controlo sobre a conformidade com os direitos fundamentais não se 

                                                           
81  Através do Recurso de Anulação. Sobre este recurso pode ver-se Fausto de Quadros e Ana Maria Guerra Martins, Contencioso 
da União Europeia, 2ª Edição, Almedina, páginas 133 a 194.  
82 Alessandra Silveira “Tratado de Lisboa e tutela jurisdicional efectiva”, Cadernos de Justiça Administrativa nº 80, Março/Abril de 
2010, pág.4. 
83 De acordo com o artigo 267º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) todos os orgãos jurisdicionais 
nacionais têm a faculdade de suscitar questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça - parágrafo 2º. Os órgãos jurisdicionais nacionais, 
cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial, previsto no Direito interno, têm a obrigação de o fazer – parágrafo 3º. 
Sobre esta questão Fausto de Quadros, Ana Maria Guerra Martins, Contencioso da União Europeia, 2ª Edição, Almedina, pagina 80 
e seguintes.   
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limita às normas comunitárias mas alarga-se às normas e medidas nacionais que 

entram no campo de aplicação dos Tratados. 

A Carta estende a protecção dos dados pessoais às relações privadas e ao sector 

privado. É possível atribuir à Carta um efeito horizontal na área do Direito Europeu.  

 Na opinião de Alessandra Silveira84 “muitos direitos fundamentais contemplados na 

Carta gozam de efeito directo horizontal e são concretizados sob a forma de 

directivas…que só fazem sentido se criarem obrigações para os particulares e poderem 

ser invocados nos litígios onde se aplica o Direito da União ainda que no artigo 51º da 

Carta apenas figurem como destinatários da Carta, 1º as Instituições, Orgãos e 

Organismos Europeus; e 2º os Estados-Membros quando apliquem o Direito da União. 

De outra forma estar-se-ia a fragilizar a horizontalidade dos direitos fundamentais 

decorrentes das tradições constitucionais comuns – de resto salvaguardadas pelo 

artigo 6º, nº 3 do Tratado da EU. 

Ora, se as disposições das directivas concretizam direitos fundamentais que gozam de 

efeito directo horizontal cabe perguntar se isso vai acarretar a invocabilidade de 

disposições constantes de directivas nos litígios entre particulares.” 

Nem os tratados constitutivos da União Europeia nem a Carta Europeia dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia regulam uma via processual especifica para a 

protecção dos direitos fundamentais, dotado de operacionalidade e de eficácia directa 

para os particulares. Entendo que deveria ser aberta uma via de recurso 

“constitucional” ao dispor dos particulares para protecção dos seus direitos 

fundamentais no espaço comunitário e /ou o alargamento das condições de recurso 

contra actos comunitários de carácter normativo. 

O modelo de protecção dos direitos fundamentais na União Europeia funda-se no 

reconhecimento dos direitos fundamentais enquanto princípios gerais de Direito da 

União Europeia e no apelo a normas de distintas fontes: normas de proveniência 

europeia constantes dos Tratados Constitutivos especialmente a Carta Europeia dos 

                                                           
84 Alessandra Silveira, Princípios de Direito da União Europeia, Doutrina e Jurisprudência, Quid Juris, 2ª Edição Actualizada e 

Ampliada de 2011, páginas 73 e 74. 
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Direitos Fundamentais da União Europeia, normas de proveniência nacional 

correspondentes às tradições constitucionais comuns e normas de proveniência 

internacional constantes dos documentos internacionais que os Estados-Membros 

subscreveram, especialmente a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. O 

Tribunal de Justiça aplica os direitos fundamentais de fonte nacional (normas 

constitucionais) ou de fonte convencional (normas da CEDH) segundo os critérios 

próprios do Direito da União Europeia 85. 

O Tratado de Lisboa (TFUE) prevê ainda disposições de protecção de dados pessoais 

em áreas como a cooperação judicial em matérias criminais e de cooperação policial 

no artigo 16º TFUE:  

1. Todas as pessoas têm direito à protecção dos dados de carácter pessoal que 

lhes digam respeito. 

2. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo 

legislativo ordinário, estabelecem as normas relativas à protecção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas 

instituições, órgãos e organismos da União, bem como pelos Estados – 

Membros no exercício de actividades relativas à aplicação do direito da União, 

e à livre circulação desses dados. A observância dessas normas fica sujeita ao 

controlo de entidades independentes. 

E ainda, na área das disposições específicas relativas à política externa e da segurança 

comum no artigo 39º TUE. 

Este direito está em constante tensão com razões de segurança interna e 

internacional, interesses de mercado, reorganização da Administração Pública o que 

tem levado à diminuição de relevantes garantias de protecção principalmente a partir 

do 11 de Setembro de 2001. 

Depois desta data muitos critérios de referência foram alterados e as garantias foram 

reduzidas em todo o mundo. É o caso paradigmático das decisões europeias para 

transferências dos dados pessoais dos passageiros das companhias aéreas para os 

                                                           
85 Ver Alessandra Silveira obra citada. 
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Estados Unidos retidos nas bases de dados electrónicas86. Vivemos num cenário 

carregado de conflitos. O direito fundamental à protecção de dados pessoais é 

continuamente corroído ou simplesmente anulado, alegando os interesses prevalentes 

da segurança e da lógica do mercado. 

O direito à protecção de dados está relacionado com o artigo 3º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia – o direito à integridade do ser humano. Este artigo 

refere-se à protecção do corpo físico enquanto o artigo 8º pode ser aplicado à 

protecção do corpo electrónico87. É interessante o paralelismo das duas disposições 

que apela ao consentimento do interessado. Estas previsões estão directamente 

relacionadas com a dignidade humana referida no artigo 1º da Carta, como inviolável, 

bem como no Preâmbulo, a União coloca o ser humano no cerne da sua acção. 

Na medida em que os direitos reconhecidos na Carta sejam correspondentes aos 

garantidos na Convenção Europeia dos Direitos do Homem o seu sentido e âmbito são 

iguais aos conferidos por esta Convenção, a não ser que a Carta garanta, o que sempre 

será possível, uma protecção mais extensa ou mais ampla – artigo 52º, nº 3 da Carta. 

Nesse caso será aplicável o direito da União. O artigo 53º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia prevê o nível de protecção mais elevado nos 

seguintes termos: “Nenhuma disposição da presente Carta deve ser interpretada no 

sentido de restringir ou lesar direitos do Homem e as liberdades fundamentais 

reconhecidos nos respectivos âmbitos de aplicação, pelo Direito da União, o direito 

internacional e as Convenções internacionais em que são partes a União ou todos os 

Estados Membros, nomeadamente a Convenção Europeia para a protecção dos 

Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, bem como pelas Constituições 

dos Estados-Membros. O princípio do nível de protecção mais elevado quer dizer que 

só será aplicável o regime jurídico que ofereça uma tutela mais intensa ao direito 

fundamental em causa. Basta ser um princípio reconhecido na ordem jurídica de pelo 

menos um Estado-Membro e que resulte compatível com os objectivos da ordem 

jurídica europeia. 
                                                           
86 Ver no Capítulo VI o acórdão do Tribunal de Justiça nos Processos C-317/04 e C-318/04 do. Trata-se de acções judiciais 
propostas pelo Parlamento Europeu no Tribunal de Justiça para serem anulados os acordos celebrados por causa da exigência dos 
Estados Unidos da América de receberem os PNR’s – Passenger National Reports _ (fichas de dados pessoais dos passageiros dos 
voos comerciais) das companhias aéreas europeias relativamente aos passageiros de voos com destino aos Estados Unidos da 
América. 
87 Sobre a ideia de “corpo electrónico” ver infra o Capítulo VII. 
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Alessandra Silveira88 entende que “é possível e desejável estender a todos os Estados-

Membros da União a protecção mais elevada alcançada em algum deles. Isto

provocaria uma certa homogeneização na protecção dos direitos fundamentais na

União Europeia…tal princípio conduz necessariamente à criação de um “modelo

europeu de protecção de direitos fundamentais, alimentado pelo objectivo da

uniformidade ou, pelo menos, da coerência jurídica intersistemática… Uma

comunitarização de princípios gerais garimpados nos direitos nacionais89. Ninguém

mais senão os particulares serão os beneficiários de tal equiparação de posições

jurídicas fundamentais!”.

Numa disposição final (artigo 54º) proíbe-se o abuso de direito, esclarecendo-se que as

normas da Carta não devem ser interpretadas no sentido de exercer actividades ou

praticar actos que visem a destruição dos direitos ou liberdades por eles reconhecidos,

ou restrições maiores desses direitos ou liberdades do que as previstas na Carta90.

Nem todos os sistemas legais conferem o estatuto de direito fundamental à protecção

de dados, como é o caso dos Estados Unidos.

Isto dá especial responsabilidade à União Europeia onde o limiar de garantias é

especialmente alto, tendo a União Europeia falhado em manter estes princípios

quando negociou com os Estados Unidos em questões como a transferência de dados

pessoais dos passageiros aéreos e da sua retenção de dados91.

O direito à protecção de dados visa dar uma forte protecção ao indivíduo e não pode

ser considerado como um direito menor ou subjugado a outros direitos92.

O  ar�go  52º  da  CDFUE  diz  que  “qualquer  restrição  ao  exercício  dos  direitos  e 

liberdades reconhecidos pela presente Carta deve ser prevista por lei e respeitar o

conteúdo essencial desses direitos e liberdades.”93 Isto é, as limitações só são

admissíveis para fins específicos e nunca devem atingir a essência dos direitos em

88 Alessandra Silveira, Princípios de Direito da União Europeia, Doutrina e Jurisprudência, Quid Juris, página 71.
89 Maria Luísa Duarte, União Europeia e Direitos Fundamentais –no Espaço da Internormatividade, AAFDL, 2006, página 83.
90 No mesmo sentido da Convenção Europeia dos Direitos do Homem no artigo 17º.
91 Sobre este assunto pode ver-se a polémica gerada pelo acordo entre os Estados Unidos e Portugal sobre a transferência de
dados biométricos e que se faz referência infra no Capítulo VI.
92 Sobre a necessidade de compatibizar os vários direitos fundamentais pode ver-se o acórdão Satakunnan Markkinapörsi Oy do TJ
e comentado no Capítulo VI infra.
93 Em idêntico sentido o artigo 18º da Constituição Portuguesa.
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questão. E especiais garantias são requeridas no caso dos dados sensíveis94. O direito à

protecção de dados tem a ver com a personalidade e não com a propriedade do

individuo, isto quer dizer que certas categorias de dados, particularmente dados

médicos e genéticos não podem ser usados para fins relacionados com negócios95.

A protecção de dados é uma expressão da liberdade pessoal e da dignidade. Por isso

não é tolerável que os dados sejam usados para tornar o indivíduo num objecto sob

contínua vigilância e monitorização. Estamos confrontados com uma sábia progressão

passo a passo até ao ponto actual de uma constante e sub-reptícia vigilância. Depois

de sermos examinados minuciosamente por vídeos de vigilância e tecnologias

biométricas, os indivíduos podem ser modificados pela inserção de chips ou etiquetas

inteligentes que podem ser lidas pelas tecnologias de radiofrequências num contexto

que nos torna incrivelmente em pessoas conectadas, pessoas que estão

permanentemente na internet, configuradas pouco a pouco no sentido de transmitir e

receber sinais que permitem a localização e perfilar movimentos, hábitos, contactos e

desse modo modificar o sentido e o conteúdo da autonomia individual. Isto é

incompatível com a verdadeira natureza da protecção de dados como direito

fundamental.

A promessa de habeas corpus deve ser renovada e alterada do corpo físico para o

corpo electrónico96. A inviolabilidade da pessoa deve ser confirmada e reforçada na

dimensão electrónica97. A inviolabilidade da pessoa deve ser reconfirmada e reforçada

na dimensão electrónica, de acordo com a nova atenção dada ao respeito do corpo

humano.

Como os princípios da especificação da finalidade, relevância e proporcionalidade,

especial atenção deve ser dada ao princípio da minimização de dados98. Isto quer dizer

que nenhuns dados pessoais devem ser recolhidos se o propósito específico puder ser

atingido sem o processamento de dados pessoais. Acima de tudo isto deve evitar que

94 Sobre a noção de dados sensíveis ver infra Capítulo III.
95 Sobre o valor económico dos dados pode ver-se Prof. Wolfgang Kilian,
http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/0003/contributions/citizens/kilian_wolfgang_en.pdf sobretudo o ponto 4
"Transbording Privacy Monitoring Services".
96 A ideia de habeas corpus electrónico foi proposto por Carlos Barriuso Ruiz, Las Redes Sociales y La Proteccion de Datos Hoy –
Revolución Informática com Independencia del Individuo, Memórias do IV Congresso Iberamericano de Derecho Y Informática que
decorreu de 25 a 30 de Outubro de 2010 na cidade de Monterrey, Nuevo Léon, México.
97 Para maiores desenvolvimentos ver infra Capítulo VII.
98 Sobre os princípios da protecção de dados ver Capítulo III.
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o controlo das questões sociais mais importantes seja delegado pelos políticos na

tecnologia.

Isto implica a necessidade de introduzir a “avaliação do impacto sobre a privacidade”99

com procedimentos idênticos aos já existentes da avaliação do impacto ambiental. A

poluição das liberdades civis não é menos importante que a poluição ambiental.

São requeridas várias iniciativas para regular mais adequadamente os vários tipos de

retenção de dados; É necessário prevenir a redução e /ou eliminação do

consentimento informado; É importante optimizar controlos independentes. Todas as

novas oportunidades oferecidas pela biométrica, genética, nanotecnologia, tecnologias

por radiofrequências (Rfid), técnicas de localização e implantes no corpo humano

devem ser minuciosamente analisadas, fazendo-se uma referência íntima da protecção

de dados como uma expressão da dignidade humana.

O espaço electrónico requer um novo, multinível constitucionalismo, isto é, exige uma

protecção não só a nível nacional mas também internacional, onde a protecção global

de dados pode desempenhar um papel essencial para começar uma compreensão

mais alargada dos direitos do homem, forjando uma nova cidadania. Esta

consciencialização está reflectida pelo novo activismo da comunidade empresarial100.

A primeira a pôr-se em campo foi a Microsoft que propôs uma Carta para a identidade

digital. Seguiu-se uma iniciativa conjunta da Microsoft, Google, Yahoo e Vodafone que

anunciou a publicação de uma Carta para a liberdade de expressão na Internet. A

Google propôs a adopção de um modelo global de privacidade que seria

supervisionado por um “Conselho de Privacidade Global” ligado às Nações Unidas. É

notório e internacionalmente reconhecido que há uma emergente necessidade de

protecção dos direitos fundamentais, especialmente os que dizem respeito à liberdade

de expressão e à protecção de dados pessoais. São direitos muito distintos mas que

por vezes podem estar em tensão numa mesma situação concreta. Salvaguardar estes

direitos não pode ser deixado às partes privadas pois elas tenderão a oferecer

garantias segundo os seus interesses.

99 S. Rodotà in Data Protection as a Fundamental Right,“Reinventing Data Protetion” Serge Gutwirth, Yves Poullet, Paul de Hert,
Cécile de Terwangne, Sjaak Nouwt pág 82.
100 S. Nouwt “ Towards a Common European Approach to Data Protection” página 291 in Reinventing Data Protection? Serge
Gutwirth – Yves Poullet – Paul de Hert- Cécile De Terwangne – Sjaak Nouwt Editors.
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Nesta perspectiva reinventar a protecção de dados é um processo implacável que é 

indispensável não só para fornecer uma protecção adequada aos direitos 

fundamentais mas também para prevenir as nossas sociedades de se tornarem 

sociedades de controlo, vigilância e selecção social. 

A protecção de dados é não só um direito fundamental entre outros mas o mais 

expressivo da condição humana contemporânea. 

 

3. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem 

A Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais foi concluída em 4 de Novembro de 1950, em Roma, no seio do 

Conselho da Europa. Estabelece um conjunto de direitos a que os Estados a que eles se 

vinculem deverão reconhecer a todas as pessoas dependentes da sua jurisdição. Previu 

a criação dum Tribunal permanente (o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem), 

instalado em Estrasburgo - que assegura o respeito, por parte dos Estados signatários, 

dos compromissos assumidos.  

A norma jurídica da Convenção que normalmente é invocada em relação à privacidade 

e também ao direito à protecção de dados pessoais é o artigo 8º 101 que diz o seguinte: 

Artigo 8°  

Direito ao respeito pela vida privada e familiar  

1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu 

domicílio e da sua correspondência.  

2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito senão 

quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa 

sociedade democrática, seja necessária para a segurança nacional, para a segurança 

pública, para o bem-estar económico do país, a defesa da ordem e a prevenção das 

infracções penais, a protecção da saúde ou da moral, ou a protecção dos direitos e das 

liberdades de terceiros.  

 

                                                           
101 O acórdão Östererreichisher Rundfunk  do Tibunal de Justiça (ver infra Capítulo VI)aplica este artigo.  
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Para haver uma ingerência permitida de uma autoridade pública na vida privada ou 

familiar têm de preencher três requisitos cumulativamente: estar prevista na lei, ser 

uma providência necessária, e ir de encontro a uma sociedade democrática. 

 

Em 1950 nada é dito na CEDH sobre a protecção de dados pois esta questão só 

começou a surgir muito mais tarde a partir dos anos 70.  

Em 1981 o Conselho da Europa celebrou a Convenção da Protecção de Dados nº 108, 

tratando a protecção de dados pessoais como protecção de direitos fundamentais e 

liberdades dos indivíduos, em particular o direito à privacidade, em relação ao 

processamento de dados pessoais relacionados com eles. 

Artigo 1º - Objectivos e finalidades 

A presente Convenção destina-se a garantir, no território de cada Parte, a todas as 

pessoas singulares, seja qual for a sua nacionalidade ou residência, o respeito pelos 

seus direitos e liberdades fundamentais, e especialmente pelo seu direito à vida 

privada, face ao tratamento automatizado dos dados de carácter pessoal que lhes 

digam respeito («protecção dos dados»). 

Estas duas normas, este artigo e o artigo 8º CEDH estão inter-relacionadas e o Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem faz apelo às duas nos casos de protecção de dados 

pessoais.  

Apesar de a Convenção não evocar os modernos meios de comunicação, o Tribunal de 

Estrasburgo aplicando uma ampla interpretação dinâmica da Convenção trouxe com 

sucesso as conversações telefónicas102, os números de telefone,103 os 

computadores,104 a videovigilância105, as gravações de voz,106  a Internet 107e o email108 

                                                           
102  TEDH Klass v. Germany, Pedido 5029/71, Julgamento de 6 de Setembro 1978 §41; Amann v. Switzerland, Pedido 27798/95, 
Julgamento de 16 de Fevereiro de 2000 §44; TEDH Halford v. United Kingdom, Julgamento 25 de Junho de 1997, Relatórios, 1997-
III p. 1016,§44. 
103 TEDH Malone v. United Kingdom, Pedido 8691/79, Julgamento a 2 de Agosto de 1984§84; P.G. e J.H. v. United Kingdom, Pedido 
44787/98, Julgamento de 25 de Setembro de 2001,§42; TEDH Copland v. United Kingdom, Pedido Nº 62617/00, Julgamento a 3 de 
Abril de 2007, §43. 
104 TEDH Leander v. Sweden, Pedido 9248/81,Julgamento a 26 de Março de 1987, §48; TEDH Amann v. Switzerland §65; TEDH 
Rotaru v. Romania, Pedido 28341/95, Julgamento a 4 de Maio de 2000, §42-43. 
105 THDH  Peck v. United Kingdom, Pedido 44647/98, Julgamento de 28 de Janeiro de 2003 §§ 57 -63; TEDH Perry v. United 
Kingdom, Pedido 63737/00, Julgamento a 17 de Julho de 2003, §40. 
106 P.G. e J.H. v. United Kingdom, Pedido 44787/98, Julgamento de 25 de Setembro de 2001,§§59-60 
107 TEDH Copland v. United Kingdom, Pedido Nº 62617/00, Julgamento a 3 de Abril de 2007, §41. 
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para o escopo do artigo 8º. Em muitos destes julgamentos o Tribunal aplicou uma

ampla definição de vida privada do artigo 8º da CEDH, estendo-a para além das

paredes do lar e da esfera da intimidade. Neste sentido “vida privada” abarca o

desenvolvimento de relações interpessoais e protege não só a esfera doméstica mas

também os dados relativos a certos factos ocorridos na esfera pública. O Tribunal

chegou a levar a protecção da privacidade às firmas e aos negócios.

Em relação ao artigo 8º e a outros direitos previstos na Convenção o Tribunal

reconhece direitos positivos do Estado (tornando certos direitos possíveis) ao lado de

direitos negativos do Estado (a não infracção de certos direitos). A existência destes

direitos positivos permitiu ao Tribunal construir determinados direitos de protecção de

dados, tal como o direito de acesso aos dados, obrigatório na maior parte dos casos ao

abrigo do artigo 8º.

O Tribunal de Estrasburgo resolve muitas questões ao abrigo da finalidade do artigo 8º

para muitos dos problemas relacionados com as características da protecção de dados.

Cada vez mais o Tribunal usa conhecimentos e princípios tirados da regulação da

protecção de dados para ponderar questões levantadas pelas modernas tecnologias.

O Tribunal reconheceu também o direito de os indivíduos terem controlo, em certa

medida, do uso e do registo da sua informação pessoal. Além disso o Tribunal tem

insistido para a necessidade de uma autoridade independente de supervisão como um

mecanismo para a protecção do Estado de Direito e prevenir os abusos de poder

especialmente no caso dos sistemas secretos de vigilância.

Desde 1981 no julgamento Young, James and Webster v. United Kingdom 109 o Tribunal

Europeu dos Direitos do Homem reconhece um efeito horizontal à Convenção,

estendendo a protecção às relações entre particulares No§49: Apesar do aumento da

causa próxima dos acontecimentos ter sido [um acordo entre patrões e sindicatos] foi

o direito interno em vigor naquela altura que tornou legal o que os recorrentes

108 Sobre os casos do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem da aplicação do artigo 8º da CEDH pode ver-se . De Hert and S.
Gutwirth in Data Protection in the Case Law of Strasbourg and Luxembourg, Reinventing Data Protecion, pag 20 e segs.

109 Eur.Ct.HR, 13 de Agosto de 1981, Séries A, nº 44).
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reclamaram. A responsabilidade do Estado respondente por qualquer violação 

resultante da Convenção é portanto fundamentado nesta base110. 

Através deste efeito horizontal da Convenção os direitos fundamentais ganham 

eficácia positiva. 

Apesar do objecto do artigo 8º ser essencialmente para proteger o individuo contra a 

interferência arbitrária das autoridades públicas, não se limita a obrigar o Estado a 

abster-se de tal interferência. Para além desta existem obrigações positivas inerentes 

ao respectivo respeito à vida privada e familiar. Estas obrigações podem envolver a 

adopção de medidas para assegurar o respeito pela vida privada mesmo na esfera dos 

indivíduos entre eles. 

O artigo 8º estabelece no seu nº 2 que não pode haver ingerência das autoridades 

públicas nestes direitos excepto se estiver prevista por lei ou for necessária para a 

segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar económico do país, a 

defesa da ordem e a prevenção das infracções penais, a protecção da saúde ou da 

moral, ou a protecção dos direitos e das liberdades de terceiros.  

O Tribunal quando verifica a exigência da necessidade para a segurança aplica dois 

critérios, nomeadamente o da necessidade social imperiosa (princípio da necessidade) 

e o da proporcionalidade, saber se a ingerência pode ser considerada proporcional ao 

objectivo legítimo prosseguido (princípio da proporcionalidade).  

O que o Tribunal de Estrasburgo tem feito na sua jurisprudência é estabelecer critérios 

que permitem fazer uma avaliação da protecção de dados subordinada à CEDH. Em 

termos de regulação de protecção de dados estes critérios não são novos mas é útil 

ver o Tribunal abrangendo-os ao nível dos direitos fundamentais da CEDH. Estes 

critérios são também da máxima importância para a protecção de dados quando eles 

consideram a interpretação de noções gerais, mas essenciais, tais como “excessiva”, 

“desnecessária”, “injustificada” colecta para o tratamento de dados. Estas noções 

                                                           
110§ 49: ‘Although the proximate cause of the events giving rise to this case was [an agreement 

between an employer and trade unions], it was the domestic law in force at the relevant time that 
made lawful the treatment of which the applicants complained. The responsibility of the 

respondent State for any resultant breach of the Convention is thus engaged on this basis.’  
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aparecem nos artigos 6 (1)(c) e artigo 7 (c) ou (e) na Directiva 95/46 sobre a Protecção

de dados pessoais.

Analisando a Jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sobre

protecção de dados e sobre a privacidade P. de Hert and S. Gutwirth consideram que

muitos dos julgamentos permitem processar as autoridades mas dando-lhes muito

espaço. Somente o flagrante abuso ou o risco de uso de dados que possam ser

facilmente usados de uma forma discriminatória são muito fiscalizados enquanto outro

tipo de processamento de dados são deixados intocados “enquanto não há sangue”.111

Apesar do conceito de autonomia e de uma ampla noção de dados pessoais trazidos

sob a égide do artigo 8º e apesar dos casos como Klass, Leander, Amann, P.G. e J.H. e

Perry (ver supra notas 102, 104 e 106) mostrarem a vontade do Tribunal ir além do

tradicional conceito restrito de privacidade definido como intimidade, é importante

verificar que os pressupostos básicos da protecção de dados não estão incorporados

na protecção de Estrasburgo. O Tribunal tem mantido que nem todos os aspectos do

processamento de dados pessoais estão protegidos pela CEDH. Em relação à protecção

de dados e ao abrigo da Directiva 95/46/CE o Tribunal do Luxemburgo (Tribunal de

Justiça) tem condições para oferecer uma protecção mais elevada.

O Tribunal faz também uma distinção entre dados pessoais que caiem no escopo do

artigo 8º da CEDH e os dados pessoais que não caiem. Sob o ponto de vista do Tribunal

há processamento de dados pessoais que afectam a vida privada e o processamento

de dados que não afectam a vida privada dos indivíduos112.

O real objectivo da regulação da protecção de dados é proteger os cidadãos

individualmente contra uma injustificada recolha, armazenamento, uso e disseminação

dos seus dados pessoais.

111 “Only flagrant abuse or risky use of data that can easily be used in a discriminatory way is very closely scrutinized, whereas
other kinds of processing data of data are left untouched ‘as long that there is no blood’ in De Hert and S. Gutwirth in Data
Protection in the Case Law of Strasbourg and Luxembourg, Reinventing Data Protecion, pag 23.
112 Um bom exemplo é o caso Pierre Herbecq and the Association Ligue des droits de l’homme v. Belgium, Pedido 32200/, Decisões
e Relatórios de 1999, 92-98. Neste caso o requerente reclamava contra o Estado belga da falta de legislação sobre as filmagens
para fins de vigilância em que os dados obtidos nas filmagens não são gravados. O Tribunal considerou o pedido inadmissível pois
os dados disponíveis para uma pessoa olhando para um monitor é idêntico ao que pode ser obtido no local ao ser olhada a pessoa
directamente. Tudo o que pode ser observado é comportamento público. Este processamento de dados não tem a ver com a vida
privada do requerente.
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Os dados apenas podem ser tratados para propósitos específicos, na base da lei ou na 

base do consentimento dos interessados. A protecção de dados proíbe determinados 

processamentos de dados pessoais, por exemplo os dados sensíveis. 

Há também o direito de ser correctamente informado, o direito de ter acesso aos seus 

dados pessoais, o direito de ter os seus dados rectificados, o direito de ser protegido 

contra o uso de perfis automáticos, o direito de ter um processo rápido em Tribunal, o 

direito de assistência pelas Autoridades de Protecção de Dados Pessoais, o direito a 

medidas de segurança implementadas pelos controladores e processadores, o direito a 

que somente os dados relevantes sejam obtidos e que não serão revelados excepto 

com o consentimento do sujeito a quem os dados pertencem ou pela autoridade 

prevista na lei. 

Tanto o Tribunal de Justiça da EU como o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem de 

Estrasburgo recusaram-se a considerar que a protecção da privacidade seja aplicável a 

todos os dados pessoais. 

A protecção de dados protege explicitamente valores que não estão no centro da 

privacidade, como por exemplo o requerimento de um processamento leal, a 

legitimidade e a não descriminação. A lei da protecção de dados serve uma 

multiplicidade de interesses, os quais nalguns casos se estende para além das 

tradicionais conceptualizações da privacidade. 

É o direito de autonomia pessoal que está na base do artigo 8º da CEDH. O princípio da 

autonomia pessoal ganhou considerável importância em relação ao direito à 

privacidade. Em muitos casos o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem apelando a 

uma larga diferenciação da vida privada do artigo 8º da CEDH, estende esta bem para 

além das paredes da casa privada e da esfera intima. Neste ponto de vista “vida 

privada” abarca o desenvolvimento das relações interpessoais e protege não só a 

esfera doméstica mas também certos factos ocorridos na esfera pública. 

O Tribunal de Estrasburgo reconheceu a protecção da privacidade para firmas e 

negócios o que permite os Estados-Membros reconhecerem a protecção de dados não 

somente às pessoas individuais como às pessoas colectivas. 
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O Tribunal usa conhecimentos e princípios tirados da regulamentação da protecção de 

dados para considerar questões levantadas pelas modernas tecnologias. 

Na protecção de dados, um direito geral de acesso é explicitamente reconhecido na 

Convenção 108, com um especial acordo para os dados pessoais conservados pela 

polícia e pelos Serviços Secretos. 

A noção central de protecção de dados são os dados pessoais, significando qualquer 

informação relativamente a um identificado ou identificável individuo. A ideia básica 

da protecção de dados é oferecer protecção a todos os dados pessoais (e uma 

protecção mais forte a certo tipo de dados sensíveis). Todos os dados pessoais podem 

ser abusados, incluindo os mais vulgares como nomes e endereços. 

Há muitas razões para considerar a mais-valia que Estrasburgo pode oferecer à 

protecção de dados. Sem ter uma disposição explícita de direito à protecção de dados 

na Convenção, o Tribunal trouxe muitos aspectos da protecção de dados sob o escopo 

do artigo 8º da Convenção. Com a sua autoridade inerente, o Tribunal de Estrasburgo 

expressou o ponto de vista que a protecção de dados pessoais é fundamentalmente 

importante para uma pessoa poder gozar do seu direito ao respeito pela vida privada. 

Através das suas referências à Convenção de Protecção de Dados de 1981 o Tribunal 

de Estrasburgo apoiou e espalhou a ideia de que a protecção de dados é muito mais do 

que apenas um regulamento técnico. O artigo 8º inclui a obrigação de dar efeito aos 

princípios básicos contidos na Convenção 108, especialmente com respeito aos dados 

sensíveis. Ao fazer isso o Tribunal pôs uma pressão constitucional adicional na 

implementação desta Convenção.  

Apesar dos largos benefícios da jurisprudência do Tribunal de Estrasburgo na 

protecção de dados também há algumas deficiências nesta matéria. P. De Hert e S. 

Gutwirth 113 referem nomeadamente que: nem todos os dados são protegidos, o 

reconhecimento do direito à informação e ao acesso dos dados acesso está longe de 

ser simples e há uma escassez de informação sobre o requisito da necessidade e na 

relevância de outros direitos da Convenção como os contidos no artigo 6º (direito a um 

processo equitativo) e 13º (direito a um recurso efectivo) da CEDH, devido à 

                                                           
113 Obra citada página 27. 
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preferência do Tribunal de incluir a ideia por trás dos direitos na sua análise da 

legalidade requerida sob o artigo 8º CEDH. 

 

4. A Constituição da República Portuguesa    

A Constituição Portuguesa foi das primeiras constituições do mundo a tratar da 

questão da protecção dos dados pessoais e a contribuir para o aprofundamento dos 

direitos fundamentais tal como resultam das tradições constitucionais comuns aos 

Estados – Membros (artigo 6º, nº 3 do Tratado da União Europeia) 

Já a Constituição Portuguesa de 1976 previa no artigo 35º sobre a epígrafe “Utilização 

da Informática” o direito de todos os cidadãos de tomar conhecimento do que constar 

dos registos mecanográficos a seu respeito e do fim a que se destinam as suas 

informações, podendo exigir a rectificação dos dados e a sua actualização. Proibia o 

uso da informática para o tratamento de dados referentes a convicções políticas, fé 

religiosa ou vida privada, salvo quando se tratasse do tratamento de dados não 

identificáveis para fins estatísticos. E proibia a atribuição de um número nacional único 

aos cidadãos.   

 O artigo 35º na redacção actual, que continua a ter como epigrafe a utilização da 

informática, prevê vários direitos, direito de acesso aos dados informatizados que lhe 

digam respeito, direito de rectificação e actualização, o direito a conhecer a finalidade 

a que se destinam. Garante a protecção do tratamento de dados pessoais através de 

entidade administrativa independente. A todos é garantido o livre acesso às redes 

informáticas de uso público. 

A previsão constitucional da tutela dos direitos frente ao uso da informática projecta-

se essencialmente sobre os dados pessoais e implica direitos e garantias para os 

titulares destes dados pessoais. Por outro lado criam obrigações para quem os recolhe, 

os tratam, os transmitem, os cedem, os conservam, no que se refere à qualidade e 

segurança da informação, assim como às condições em que podem utilizá-la, 

armazená-la ou cedê-la. 
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Artigo 35º 

(Utilização da informática) 

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

respeito, podendo exigir a sua rectificação e actualização, e o direito de conhecer a 

finalidade a que se destinam, nos termos da lei. 

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

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

protecção, designadamente através de entidade administrativa independente. 

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

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

privada e origem étnica, salvo mediante consentimento expresso do titular, 

autorização prevista por lei com garantias de não discriminação ou para 

processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis. 

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

previstos na lei. 

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

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

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

protecção de dados pessoais e de outros cuja salvaguarda se justifique por razões de 

interesse nacional. 

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

prevista nos números anteriores, nos termos da lei. 

 

Este artigo consagra a protecção dos cidadãos perante o tratamento de dados pessoais 

informatizados. 

Gomes Canotilho e Vital Moreira114 dão uma noção de dados nos seguintes termos: “o 

enunciado linguístico dados é o plural da expressão latina datum e está utilizada na 

Constituição no sentido que hoje lhe empresta a ciência informática: representação 

convencional de informação sob a forma analógica ou digital possibilitadora do seu 

                                                           
114 Constituição da República Portuguesa Anotada, 4ª Edição Revista, Volume 1º, páginas 550 – 558. 
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tratamento automático (introdução, organização, gestão e processamento de 

dados).”115 

 

O conjunto de direitos fundamentais relacionados com o tratamento informático de 

dados pessoais arranca de alguns “direitos – mãe” (Gomes Canotilho, Vital Moreira ) 

em sede de direitos, liberdades e garantias. É o caso do direito à dignidade da pessoa 

humana, do desenvolvimento da personalidade, da integridade pessoal e da 

autodeterminação informativa116. Quanto mais os dados relacionam a dignidade, a 

personalidade e a auto-determinação das pessoas, tanto mais se impõem restrições 

quanto à sua utilização e recolha (base de dados). 

 

Este conjunto de direitos tende a densificar o direito à autodeterminação funcional 

dando a cada pessoa o direito de controlar a informação disponível a seu respeito 

impedindo-se que a pessoa se transforme no dizer de Gomes Canotilho e Vital Moreira 

em “simples objecto de informação”. 

 

O direito ao conhecimento dos dados pessoais existentes em registos informáticos (já 

lhes chamaram habeas data117) é uma espécie de direito básico e desdobra-se em 

vários direitos: o direito de acesso, o direito ao conhecimento da identidade dos 

responsáveis, bem como o direito ao esclarecimento sobre a finalidade dos dados, o 

direito de contestação, o direito de actualização, o direito à eliminação de dados cujo 

registo é interdito. 

 

O regime jurídico da protecção dos particulares relativamente ao tratamento 

automatizado, conexão e transmissão e utilização de dados pessoais incumbirá aos 

órgãos públicos com competência geral para a defesa dos direitos, liberdades e 

                                                           
115Dados, Informação e Conhecimento", Luís Manuel Borges Gouveia, 2003 in http://www2.ufp.pt/~lmbg/formacao/mcom_4.PDF. 

Informação é algo já instruído ou processado, enquanto significa algo assumido como facto e base para um posterior raciocínio ou 

cálculo. A informação deve ser interpretada e processada pelo receptor (humano) enquanto os dados (processados ou 

processáveis por computador) não requerem qualquer interpretação humana e podem, por conseguinte, ser processadas sem 

qualquer intervenção humana. Cfr. Peter Jones e David Marsh "Essentials of EDI Law", UK Edition, Electronic Data Interchange 

Council of Canada, 1993, pág. 7.   
116 Ver Catarina Sarmento e Castro obra citada. 
117 Roger Clark obra citada. 

http://www2.ufp.pt/~lmbg/formacao/mcom_4.PDF
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garantias. Além da protecção jurisdicional a protecção faz-se através duma entidade 

administrativa independente – a Comissão Nacional de Protecção de Dados. 

 

Embora a natureza deste direito como direito, liberdade e garantia aponte para o seu 

carácter defensivo perante os poderes públicos esta protecção de dados vincula 

também entidades privadas (artigo 18º, nº 1 da CRP). Um exemplo é as empresas 

multimédia que implementam a conexão electrónica de dados e a sua colocação em 

rede através da internet. 

 

As pessoas têm ainda o direito de saber o que a seu respeito consta dos registos 

informáticos e ainda o direito que esses dados sejam salvaguardados contra a devassa 

ou difusão (nºs 2, 3, 4 e 7 do artigo 35º). 

 

A proibição de acesso de terceiros a dados pessoais mostra o perigo da informática 

para a esfera da vida privada e resulta sobretudo da perda de controlo dessas 

informações, que podem ser utilizadas inclusivamente para fins ilícitos, com grande 

rapidez, por um grande número de pessoas e entidades, para fins que o interessado 

desconhece e em relação aos quais não tem qualquer possibilidade de intervenção. 

 

Deve o pessoal informático responsável pelos ficheiros estar sujeito a um dever de 

sigilo profissional.  

 

Este artigo proíbe também a interconexão de ficheiros de bases e bancos de dados 

pessoais no seu nº2. Esta proibição tem como objectivo evitar o perigo de 

concentração, dado que o trabalho de conexão entre ficheiros informatizados (ficheiro 

fiscal, ficheiro da segurança social, ficheiro policial) poderá levar à centralização e 

controlo completo dos cidadãos; evitar o perigo policial pois a partir da interconexão a 

policia acabaria por ter a revelação de dados geradores de novos processos secretos 

controladores da vida dos cidadãos; e finalmente evitar o perigo da multiplicação de 

ficheiros. 
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A Constituição admite excepções a esta proibição autorizando o legislador a definir os 

casos em que poderá haver acesso de terceiros e interconexão de dados. A estas 

excepções aplica-se o regime das restrições aos direitos, liberdades e garantias do 

artigo 18º da CRP pelo que só podem ter lugar quando exigidas pela necessidade de 

defesa de direitos ou bens constitucionalmente protegidos. É de referir neste contexto 

o Acordo Schengen com o seu espaço de protecção e o seu sistema de troca de 

informações. 

 

A Constituição no nº 1 do artigo 35º prevê uma interdição absoluta do tratamento 

informático de certos tipos de dados pessoais, salvo mediante expresso consentimento 

do titular, autorização prevista por lei com garantias de não descriminação ou para 

processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis. São os 

chamados dados sensíveis.  

Estes dados têm a ver com a esfera da convicção pessoal, esfera da opção politica e 

sindical, a esfera da vida privada e com a origem étnica. Dentro da esfera da vida 

privada inclui-se a informação relativa à vida familiar, vida sexual e à saúde. 

 

O artigo prevê ainda a garantia de acesso às redes informáticas de uso público. O 

acesso à rede é uma espécie de pré-requisito da liberdade de expressão via internet. 

 

A determinação de formas adequadas de protecção de dados pessoais comporta 

desde logo diferentes níveis conforme se trate de dados sensíveis (pressupõe o 

consentimento do respectivo titular), dados sujeitos a controlo prévio (obrigatoriedade 

de autorização pela Comissão Nacional da Protecção de Dados), dados sujeitos a 

registo (existência de uma obrigação de notificação) e dados isentos de notificação. 

 

É um dos direitos, liberdades e garantias em que o seu destinatário não é só o Estado e 

as entidades públicas em geral mas também as entidades privadas detentoras de 

ficheiros de dados pessoais. Todos estão sujeitos aos limites e obrigações enunciados 

neste artigo. 
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Quanto ao âmbito subjectivo da protecção destas garantias do direito à privacidade e 

protecção de dados pessoais trata-se de um direito universal. Todas as pessoas pelo 

facto de o serem gozam deste direito. 

 

Este direito em princípio não diz respeito às pessoas colectivas, apenas indirectamente 

por efeito da protecção dos dados pessoais das pessoas constantes das bases de dados 

das empresas.   

 

A Constituição Portuguesa contribui, assim, para o Direito da União Europeia e para as 

tradições constitucionais comuns aos Estados – Membros de uma maneira exaustiva e 

profunda com o seu direito fundamental da protecção de dados pessoais. 
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CAPÍTULO III 

Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de 

Outubro de 1995 relativa à protecção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses 

dados. 

Esta Directiva constitui o texto de referência, a nível europeu, em matéria de 

protecção de dados pessoais. Só trata de dados pessoais. 

A directiva distingue entre diferentes classes de dados pessoais118: 

- Dados pessoais, que são avaliados por serem altamente sensíveis: estes dados 

revelam a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou 

filosóficas, a filiação sindical, bem como o tratamento de dados relativos à saúde e à 

vida sexual; (artigo 8º da Directiva) 

- Outros dados pessoais: o processamento destes dados tem de ter por base uma 

provisão legal ou um consentimento informado da pessoa a quem dizem respeito; 

- Dados anonimizados ou estatísticos: nestes dados falta a relação com um qualquer 

individuo e podem ser processados sem qualquer restrição. 

 

A directiva começa logo por proclamar no seu nº 1 do artigo 1º que “os Estados - 

Membros assegurarão (…) a protecção das liberdades e dos direitos fundamentais das 

pessoas singulares, nomeadamente o direito à vida privada, no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais” 

O que são dados pessoais? 

O artigo 2º, al. a) entende por dados pessoais “toda a informação sobre uma pessoa 

física identificada ou identificável; considerando-se identificável toda a pessoa cuja 

intimidade possa determinar-se, directa ou indirectamente…” 

                                                           
118 Prof. Dr. Wolfgang Kilian, University of Hannover, Germany, Data Protection Law Module, ENLIST, página  7. 
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A inclusão do termo “indirectamente” pretende que a protecção se estenda a toda a 

pessoa que, de uma forma ou outra, por associação de conceitos ou conteúdos, 

mesmo que não se faça uma referência directa a ela, pode ser identificada ou 

identificável. 

O Tribunal de Justiça teve já oportunidade de se pronunciar acerca da interpretação da 

noção de “dados pessoais” da Directiva 95/46, considerando no Acórdão Lindqvist119 

que este conceito abrange “seguramente, o nome de uma pessoa a par do seu 

contacto telefónico ou de informações relativas às suas condições de trabalho ou aos 

seus passatempos”. 

Os dados do endereço IP (Internet Protocol)120 do utilizador devem também ser 

considerados dados pessoais, no âmbito dos dados tratados a propósito das 

comunicações através da Internet. Normalmente podem ser identificáveis ainda que 

com recursos a meios de que dispõem outros intervenientes nestas comunicações.121 

As comunicações electrónicas facilitam consideravelmente a recolha, o tratamento e o 

intercâmbio de dados pessoais122.  

Em 1995 a directiva 95/46 dava conta do notável aumento dos fluxos transfronteiriços 

de dados pessoais entre todos os agentes públicos e privados da vida económica e 

social dos Estados-Membros. Preconizava que em especial as diferentes 

Administrações dos diferentes Estados -Membros, na aplicação do direito comunitário 

deveriam colaborar no intercâmbio dos dados pessoais no espaço sem fronteiras que 

constitui o mercado único123. 

O nível de protecção dos direitos e liberdades das pessoas deve ser equivalente em 

todos os Estados-Membros, pelo que a Directiva se justifica na necessidade de 

aproximar as grandes diferenças entre as legislações nacionais aplicáveis. Estas 

consideráveis diferenças legislativas poderiam impedir a transmissão de dados 

                                                           
119 Acórdão de 6.11.2003 – Proc. C.101/01, cfr infra Capítulo V. 
120 É o endereço electrónico, que é o endereço numérico do computador que possibilita que a comunicação na Internet se efectue. 
121 Esta posição é discutível. Cfr The Register, 20.09.2011 “Are IP addresses personal data?”. Há situações em que os dados IP não 
são de forma alguma identificáveis.  
122 Hoje os dados podem ser recolhidos na Alemanha, armazenados na Índia e tratados nos Estados Unidos. 
123 Considerando 5 da Directiva 
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pessoais entre os Estados-Membros pelo que poderiam falsear a concorrência e

obstaculizar o exercício das actividades económicas 124.

A directiva institui um quadro regulamentar a fim de estabelecer um equilíbrio entre

um elevado nível de protecção da vida privada das pessoas e a livre circulação de

dados pessoais no interior da União Europeia. O nexo entre a privacidade e a

protecção dos dados pessoais está também reflectido nos considerandos 10 a 12 e no

artigo 1.°, n.° 1, da Directiva 95/46.

Esta directiva abrange todos os elementos-chave do artigo 8º da Convenção Europeia

dos Direitos do Homem que determina o respeito pelos direitos de privacidade na vida

pessoal e familiar, tanto no lar como na correspondência pessoal.

São muito os interesses que estão aqui em causa. Por um lado, os interesses das

pessoas físicas como potenciais afectados, por outro, os interesses dos Estados-

Membros, sempre receosos de abdicar da sua soberania e ainda os interesses da

sociedade de informação que pressupõe um contínuo desenvolvimento das novas

tecnologias com alto valor económico.

Esta Directiva abrange todas as formas de tratamento de dados pessoais

independentemente da tecnologia utilizada. “Tendo em conta a importância do

desenvolvimento que, no âmbito da sociedade de informação, sofrem actualmente as

técnicas de captação, transmissão, manipulação, gravação, conservação ou

comunicação de dados de som e de imagem relativos às pessoas singulares, há que

aplicar a presente directiva ao tratamento desses dados.” 125

A ideia de uma directiva de protecção de dados pessoais aparece pela primeira vez em

1974, quando só existiam duas leis, uma no Land de Hesse (1970) e outra na Suécia

(1972).

Em 1974 a Comissão começa a mostrar uma certa preocupação pela incidência da

informática no âmbito dos direitos e liberdades. Então o Parlamento elaborou um

estudo sob a direcção do Lorde Mansfield apresentado em Fevereiro de 1975. Esta

124 Considerando 7 da Directiva.
125 Considerando 14 da Directiva.
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iniciativa inaugurou o que poderíamos chamar a “longa marcha até à Directiva”, cujos 

passos seguintes seriam a Resolução de 1979 do Parlamento, a Recomendação da 

Comissão de 1981, a Resolução do Parlamento de 1982 e as Propostas da Comissão de 

1990 e de 1992. 

Até aí a única norma internacional vinculativa nesta matéria era a Convenção 108 do 

Conselho da Europa de 28 de Janeiro de 1981, para protecção das pessoas em relação 

ao tratamento de dados de carácter pessoal, feita em Estrasburgo. 

A directiva baseia-se nas Recomendações da OCDE de 1980 (Recomendações do 

Conselho relativas às directrizes aos Governos da Protecção da Privacidade nos Fluxos 

Transfronteiriços de Dados Pessoais126. 

Estas Recomendações estão fundadas em 7 princípios que transitaram para a Directiva 

95/46/CE e que são os seguintes: 

1º Comunicação: As pessoas cujos dados foram recolhidos devem ser informadas 

dessa recolha. 

2º Finalidade: Os dados recolhidos devem ser usados somente para o fim estabelecido 

e não para outros fins. 

3º Consentimento: Os dados pessoais não podem ser recolhidos, divulgados ou 

partilhados com terceiros sem o consentimento do sujeito. 

4º Segurança: Uma vez recolhidos os dados pessoais devem ser mantidos em 

segurança e ao abrigo de potencial abuso, roubo ou perda. 

5º Informação: As pessoas cujos dados pessoais tenham sido recolhidos devem ser 

informadas da actividade ou actividades da recolha de cada dado. 

6º Acesso: Os sujeitos devem ter garantido o acesso aos seus dados pessoais e deve 

ser permitido corrigir qualquer incorrecção. 

7º Responsabilidade: Aos sujeitos deve ser possível bloquear os dados pessoais e 

responsabilizar quem não respeite estes princípios.  

                                                           
126 Aprovadas pela Recomendação de Conselho de Ministros da OCDE a 23 de Setembro de 1980. 
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A directiva destina-se a proteger os direitos e a liberdade das pessoas no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais através de princípios orientadores que 

determinam a legitimidade desses tratamentos. Fixa limites estritos à recolha e à 

utilização de dados pessoais. 

 

1. Princípios fundamentais de tratamento de dados pessoais127 

Os princípios que fundamentam o tratamento de dados pessoais são os seguintes: 

Princípio geral da transparência; princípio da finalidade; princípios relativos à 

qualidade dos dados: princípio da licitude e lealdade, princípio da adequação, 

pertinência e proporcionalidade, princípio da exactidão e actualização dos dados. 

 

1.1. Príncipio geral da transparência 

O tratamento de dados pessoais deve reger-se por um princípio de transparência. Isto 

quer dizer que um responsável de um tratamento de dados deve ser devidamente 

identificado. Deve ser dado conhecimento ao titular dos dados o tratamento que lhe 

diga respeito, indicando os seus fins, categorias de dados tratados, período de 

conservação dos dados, eventuais comunicações dos mesmos, etc. Artigo 2º da Lei da 

Protecção de Dados (Lei 67/98 de 26 de Outubro) e Considerando 25 da Directiva 

95/46. 

Este princípio efectiva-se através dos direitos à informação, artigo 10º e 11º, e acesso, 

artigo 12º, dever de notificação para registo ou autorização das Autoridades Nacionais 

de Protecção de Dados, artigos 18º e 19º todos da Directiva 95/46 e artigo 10º e 11º 

da Lei de Protecção de Dados.  

A Internet permite os tratamentos invisíveis dos dados pessoais sem a consciência do 

tratamento pelo seu titular. Este tratamento é ilícito face a este princípio. 

 

                                                           
127 Nesta parte seguimos de perto Catarina Sarmento e Castro, Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais, Almedina, 
páginas 229 a 237 e Garcia Marques, Loureço Martins, obra citada páginas 129 a 442. 



85

1.2. Príncipio da finalidade

Este princípio diz-nos que os dados só podem ser utilizados para a finalidade

determinante da recolha. Artigo 6º, al. b) da Directiva 95/46/CE, artigo 5º, nº1, al. b)

da Convenção 108 do Conselho da Europa e artigo 5º, nº 1 al. b) da Lei 67/98 de 26 de

Outubro.

Os dados pessoais não podem ser tratados de forma incompatível com a finalidade

definida na recolha128. Este princípio também é designado como o princípio da

limitação da utilização e como princípio da especificação dos fins.

A finalidade deve ser determinada e conhecida antes do início do tratamento e

explícita.

Os documentos de recolha de dados devem descrever a finalidade da sua recolha e

quando se trata de dados pessoais devem indicar os seus objectivos.

Em certas circunstâncias é possível tratar os dados recolhidos para uma finalidade no

âmbito de uma finalidade diferente desde que seja pedida e obtida a autorização da

Comissão Nacional da Protecção de Dados nos termos do artigo 28º da Lei 67/98.

Quando é que se entende que a finalidade é compatível?

Por exemplo a finalidade será compatível se o titular dos dados pudesse antecipar que

os dados poderiam ser tratados para aquela finalidade. Deve-se ter em conta também

o princípio de proporcionalidade.

A Comissão Nacional de Protecção de Dados já autorizou vários tratamentos de dados

com alteração da finalidade considerando-a compatível com a finalidade para os quais

foram recolhidos: Por exemplo o ficheiro da Ordem dos Advogados tem como

finalidade a gestão dos serviços da Ordem e gestão da informação actualizada da

situação profissional dos Advogados. A CNPD considerou compatível com a finalidade a

utilização dos nomes e moradas para a divulgação de informações relacionadas com a

formação inicial e permanente dos advogados, designadamente a realização de

palestras, cursos e conferências. Considerou também que não é compatível com a

128 Sobre este princípio pode ver-se as alegações da advogada-geral no acórdão do TJ Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamédia
Oy, infra Capítulo VI.
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finalidade a utilização dos dados por organizações ou entidades para fins de marketing 

estranhos e às funções estatutárias da Ordem. 

Teresa Coelho Moreira considera que este princípio “constitui o princípio 

verdadeiramente cardinal da protecção de dados, sendo essencial a definição precisa 

destas finalidades, sendo os demais princípios função deste na medida em que os 

dados devem ser adequados, pertinentes e não excessivos em relação à finalidade 

pretendida; devem ser exactos, completos e actualizados em função da finalidade; e só 

devem ser conservados pelo tempo que a finalidade exige. Por outro lado, a finalidade 

assume também relevância no momento em que é assegurado o direito à informação 

nos termos do art. 10.º, n.º 1, da Lei de Protecção de Dados Pessoais, assim como no 

momento em que a autoridade de controlo vai apreciar os pedidos de autorização ou 

de notificação dos tratamentos de dados pessoais.”129 

 

1.3. Princípios relativos à qualidade dos dados 

 

1.3.1. Princípio da licitude e lealdade 

Este príncipio está previsto no artigo 6º, 1, a) da Directiva. 

A licitude do tratamento é aferida pela verificação do cumprimento das regras 

nacionais, comunitárias europeias e internacionais a que este está sujeito. Está ainda 

sujeito aos princípios gerais de direito, nomeadamente ao princípio da boa fé.  

A lealdade está relacionada com a transparência. Um tratamento de dados pessoais 

não pode ocorrer por razões secretas. O titular dos dados tem direito a ser informado 

acerca da finalidade do tratamento e da identidade do responsável. Também é desleal 

a recolha de informações quando os titulares dos dados não podem opor-se à sua 

recolha. 

 

 
                                                           
129 Teresa Coelho Moreira, “O Controlo Electrónico dos emails dos Trabalhadores” in Congresso Ibero Americano de Derecho 
Informático 2011 página 5.  
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1.3.2. Princípio da adequação, pertinência e proporcionalidade 

Este princípio está ligado ao princípio da finalidade. Adequação, pertinência e 

proporcionalidade dos dados serão função da finalidade de cada tratamento. – artigo 

5º, nº1, al.c) da Lei 67/98 de 26 de Outubro e artigo 6º, 1,c) da Directiva130. 

Isto torna ilícito o tratamento de dados para fins não claramente determinados e 

exclui os fins vagos e imprecisos ou quando o tratamento é desconhecido pelo titular 

dos dados. 

Os dados pessoais tratados têm de ser adequados à finalidade para que são recolhidos 

e posteriormente tratados e a sua qualidade deve ser idónea para as finalidades 

daquele tratamento. Os dados também têm de ser pertinentes relativamente a essas 

finalidades ou seja a extensão ou o grau em que os dados são utilizados tem de ser 

tido em conta. Assim deve excluir-se o tratamento de informação que apesar de ser 

idónea não seja pertinente para a finalidade do tratamento.  

A directiva exige ainda que os dados tratados não sejam excessivos, isto é, terá de 

fazer-se um juízo final que avalie se o tratamento daqueles dados, com aquela 

extensão, não ultrapassará o necessário para a finalidade do tratamento. Pretende-se 

que o responsável trate apenas o que apenas é necessário para aquela finalidade e 

apenas isso. 

Esta expressão deve ser entendida no sentido de fazer relacionar os dados com a 

finalidade do tratamento, obrigando a um juízo de idoneidade dos dados para aquele 

fim, atendendo à sua natureza, e a um juízo de grau. 

 

1.3.3. Princípio da exactidão e actualização dos dados 

Está previsto no artigo 6º, nº 1, al d) da Directiva e artigo 5º, nº 1 al. d) da Lei de 

Protecção de Dados. 

                                                           
130 No acórdão Österreichischer Rundfunk o Tribunal de Justiça declarou que o artigo 6º, nº1, al. c) é directamente aplicável – ver 
infra Capítulo VI. 
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Este principio exige que os dados sejam exactos e se necessário actualizados. Também 

aqui a exactidão e a actualização deve ser aferida em função da finalidade do 

tratamento de dados. A rectificação deve ocorrer quando haja um erro e a 

actualização quando estejam desfasados em relação ao tempo. 

A falta de correcção e actualização pode ter repercussões negativas tanto para o titular 

dos dados (imagine-se o caso de uma avaliação de crédito para a celebração de um 

contrato) mas também terá repercussões negativas para o responsável pelo 

tratamento (imagine-se as implicações que um conjunto de dados obsoletos e 

desajustados terá com o fim do tratamento). 

O respeito por este princípio implica que o responsável pelo tratamento esteja 

obrigado pelo dever de rectificação, apagamento ou bloqueio dos dados. Este princípio 

confere o correspondente direito ao titular dos dados de exigir do responsável pelo 

tratamento consoante o caso, a rectificação, o apagamento ou o bloqueio dos dados 

cujo tratamento não cumpra o disposto na Directiva, nomeadamente devido ao 

carácter incompleto ou inexacto desses dados, nos termos do artigo 12º, b) da 

Directiva e artigo 11º, nº 1, al. d) da Lei de Protecção de Dados.  

 

2. Legitimidade 

Qualquer forma de processamento de dados pessoais – e isso inclui a recolha, 

armazenamento, alteração, transferência ou apagamento – é visto como uma 

intromissão nas liberdades fundamentais e no direito à privacidade da pessoa e por 

isso requer uma legitimação. A legitimação é dada pelo consentimento sem 

ambiguidade do titular dos dados, por uma provisão legal, pela necessidade131 de 

celebrar um contrato ou uma acção de interesse público, ou para proteger interesses 

vitais do titular dos dados (artigo 7º da Directiva)132. 

                                                           
131 Sobre a interpretação do conceito de “necessidade” do artigo 7º, al. e) da Directiva 95/46 pode ver-se o acórdão H. Huber do 
TJ, infra Capítulo VI. 
132 Sobre a interpretação do artigo 7º da directiva pode ver-se o acórdão Asociacion Nacional de Establecimientos Financeiros de 

Crédito (ASNEF) e Federacion de Comércio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) do Tribunal de Justiça tratado infra no 

Capítulo VI. 
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O Tribunal de Justiça declarou no acórdão Asociacion Nacional de Establecimientos

Financeiros de Crédito (ASNEF) e Federacion de Comércio Electrónico y Marketing

Directo (FECEMD) 133 que o artigo 7º al. f) da Directiva 95/46/CE deve ser interpretado

no sentido de que se opõe a uma legislação nacional que, na inexistência do

consentimento da pessoa em causa e para autorizar o tratamento dos seus dados

pessoais necessário para prosseguir interesses legítimos do responsável pelo

tratamento ou de terceiro ou terceiros a quem os dados sejam comunicados, exige,

além do respeito pelos direitos e liberdades fundamentais dessa pessoa, que os

referidos dados constem de fontes acessíveis ao público, excluindo assim de forma

categórica e generalizada todo e qualquer tratamento de dados que não constem

dessas fontes. O Tribunal considerou ainda que o artigo 7º al. f) da Directiva 95/46 é

uma disposição suficientemente precisa e revela-se incondicional para ser invocada

por um particular e aplicada pelos órgãos jurisdicionais, podendo os particulares

invocá-la perante os tribunais nacionais, quer quando O Estado não tenha feito a sua

transposição para o direito nacional nos prazos previstos na directiva, quer quando

tenha feito uma transposição incorrecta. Assim, o Tribunal de Justiça respondeu que o

artigo 7º, al. f) da Directiva 95/46/CE tem um efeito directo.

Se o titular dos dados sofrer algum dano, como resultado do processamento ilegal de

dados, o titular dos dados deve ser compensado pelo responsável pelo tratamento de

dados, a menos que este prove que não é responsável pelo dano. O ónus da prova

recai assim sobre o responsável pelo tratamento no que resulta um reforço dos

direitos dos titulares dos dados (artigo 23º nº 2 da Directiva). Na prática, um dos

graves problemas na execução dos direitos individuais está na dificuldade em

identificar a fonte do processamento dos dados individuais. Isto é especialmente

verdade quando existe um processamento aberto de dados em rede (como no caso da

Internet) ou quando o responsável pelo tratamento está fora da União Europeia. Por

razões psicológicas ou por ignorância, os direitos individuais dos titulares dos dados

raramente são salvaguardados134. Grandes problemas ocorrem por falta de informação

sobre os pormenores do processamento de dados, se o responsável pelo tratamento

em rede é desconhecido ou se há falta de provas de que os danos resultaram da

133 Ver infra Capítulo VI.
134 Prof. Dr. Wolfgang Kilian, University of Hannover, Germany, Data Protection Law Module, ENLIST.
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operação ilícita do tratamento. Por isso é muito importante que os interesses do titular 

dos dados possam ser protegidos (pelo menos parcialmente) pelas autoridades de 

supervisão (artigo 28º da Directiva)135. 

 

2.1. O consentimento inequívoco para o tratamento de dados 

Está previsto no artigo 7º, al. a) da Directiva. 

O consentimento só pode ser dado depois de ter sido obtida toda a informação 

relevante. Na prática todas as circunstâncias relevantes, impacto e consequências do 

consentimento ou da recusa para o processamento de dados deve ser explicado 

previamente ao consentimento. 

O regime da protecção de dados atribui ao consentimento individual um papel 

fundamental no controle da aquisição legal, posse e uso da informação pessoal. Por 

questões utilitárias levantaram-se vozes contra a necessidade do consentimento para 

o processamento de dados pessoais, nomeadamente nos sectores da saúde. 

Normalmente as correntes liberais são contra os regimes de regulamentação de 

direitos considerando o requisito do consentimento como mais um encargo nas 

transacções. Roger Brownsword136 coloca a questão se devemos, face às críticas, 

enfraquecer os requisitos do consentimento explícito ou devemos mesmo dispensar o 

requisito do consentimento individual. A Europa é uma União de Direito e por isso tem 

de levar muito a sério a protecção dos direitos dos cidadãos. Onde o regime da 

protecção de dados é subscrito por uma ética de direitos e quando esta ética é 

baseada numa escolha duma teoria de direitos, não há forma como escapar ao facto 

que o consentimento tem de ser central para este regime. Isto porque o 

consentimento é uma dinâmica integral dentro da abordagem baseada em direitos. 

Como é que o consentimento funciona numa ética baseada em direitos? Numa 

comunidade de direitos a principal função do consentimento é autorizar um acto que 

de outro modo constituiria a violação de um direito. Isto está explícito no 

                                                           
135 No acórdão Österreichischer Rundfunk o Tribunal de Justiça declarou que o artigo 7º, al. c) e e) são directamente aplicáveis – 
ver infra Capítulo VI. 
136 Roger Brownsword é professor no King’s College London. Sobre este tema pode ver-se o seu artigo Consent in Data Protection 
Law: Privacy, Fair Processing and Confidentiality, in S. Gutwirth et als (eds), Reinventing Data Protection?, páginas 83 a 109.  
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considerando 33 da directiva 137 e nos artigos 7º  e 8º. Numa especial categoria de 

dados o artigo 8º, 1 proíbe o seu processamento. Contudo quando o titular dos dados 

tiver dado o seu consentimento explícito para o processamento desses dados então é 

levantada essa proibição. Isto é os titulares têm um direito que legitima o 

processamento de certas categorias de dados; mas quando um titular consente o 

processamento de tais dados então fica precludido a esse titular de invocar uma 

violação (enquanto o processamento estiver dentro do âmbito do consentimento). 

Num regime baseado em direitos o consentimento funciona como uma justificação. 

Roger Brownsword considera três características para o consentimento como 

justificação: 1. O consentimento funciona mais como um procedimento de forma do 

que de mérito de justificação; 2. Como uma justificação procedimental, o 

consentimento é limitado a uma resposta in personam (relativo a um titular); 3. 

quando o consentimento é invocado como um escudo, justifica – se como meio de 

negar a invocação de um erro e não como meio de substituir um direito. 

Não obstante, a linha vital oferecida pelo consentimento como uma justificação não 

deve ser abusada. Se tomarmos o consentimento a sério, num nível prático, devemos 

precaver-nos da rotina do consentimento. Não se deve limitar ao titular do direito à 

imposição assine aqui e aqui ou preencha a cruz ou limitar-se a informar o titular que 

os seus dados vão ser tratados e na falta de objecção presume-se que deu o 

consentimento. A recolha do consentimento não deve ser abordada de um modo 

mecânico e perfunctório. Nesses casos o consentimento não pode ser considerado 

explícito e validamente concedido, não preenchendo os requisitos do artigo 8º, nº 2 al. 

a) da Directiva. O consentimento deve ser dado de uma forma informada, esclarecida e 

transparente. 

Uma questão interessante é saber se as categorias de dados previstas no artigo 8º, nº 

1 da directiva também estão cobertas pelo direito à privacidade. Nesse caso existe 

uma dupla protecção. Nem toda a informação relativa a uma pessoa está coberta pelo 

direito à privacidade. Quando a informação está protegida por um direito à 

privacidade, o titular do direito pode invocar o direito de que os outros não podem ter 

                                                           
137Considerando 33 da Directiva “Considerando que os dados susceptíveis, pela sua natureza, de pôr em causa as liberdades 
fundamentais ou o direito à vida privada só deverão ser tratados com o consentimento explicito da pessoa em causa”. 



92 
 

acesso a essa informação. Usando um termo concebido por Serge Gutwirth e Paul De 

Hert o direito à privacidade da informação é um direito opaco138 . Uma das principais 

tarefas para qualquer regime de protecção de dados é identificar quais as categorias 

de dados que estão cobertos pelo direito à privacidade da informação. 

Por outro lado o titular dos dados tem um direito a um processamento leal e lícito (e 

seguro) (artigo 6, nº 1, al. a) dos seus dados pessoais, que se traduzem num “pacote” 

de direitos que nos termos de Serge Gutwirth e Paul De Hert têm uma extensão 

considerável com a preocupação da “transparência”. A importância dos interesses do 

titular dos dados na transparência está consagrada nos artigos 10º e 11º da Directiva. 

Mas atenção que se trata de um direito largamente orientado para o processamento 

de dados pessoais pela moderna computação e tecnologia da informação (artigo 3º, 1 

da Directiva).  

 

2.2. Consentimento informado e obrigações de informação139 

 Quanta informação precisa de ter uma pessoa para estar bem informada para dar um 

consentimento? Que conhecimento dos direitos e obrigações à informação deve ter 

um sujeito em relação a outro, independentemente de um sujeito estar numa situação 

de consentimento? Numa comunidade de direitos, o consentimento funciona como 

uma dinâmica entre sujeitos mas não de uma forma independente do esquema que 

está na base dos direitos e obrigações: a operação do consentimento é sempre relativa 

ao conjunto estabelecido de direitos e obrigações. 

O problema mais grave que se coloca ao consentimento são as actuais tecnologias de 

comunicação e informação. Estas tecnologias tornam muito fácil e barata a recolha de 

dados e de informação que é muitas vezes indetectável pelos indivíduos. 

                                                           
138 Serge Gutwirth e Paul De Hert in “Privacy , Data Protection and Law Enforcement. Opacity of the Individual and Transparency of 
Power”,  Erik Claes, Antony Duff and Serge Gutwirth (eds), Privacy and the Criminal Law (Antwerp and Oxford: Intersentia, 2006) 
página 61. 
139 Sobre a questão do consentimento pode ver-se o Acórdão Volker und Markus Schecke e Eifert do TJ tratado infra no Capítulo 
VI. 
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Numa União de Direito em que há um compromisso de respeitar os direitos humanos, 

esse regime tem de se basear em direitos e o consentimento dos titulares dos direitos 

tem de continuar a ser tratado como essencial nesse regime.  

 

3. Direitos dos titulares dos dados 

O Tribunal de Justiça declarou no acórdão Lindqvist140 que “os direitos (subjectivos) 

fundamentais (artigos 10º, 11º, 12º, 14º da Directiva) e as garantias (institucionais) 

fundamentais (artigos 17º, 18º e 19º da Directiva) beneficiam de um regime de 

harmonização mínima, pelo que os Estados – Membros podem aumentar ou 

intensificar o nível de protecção dos dados pessoais, em relação ao regime instituído 

pela Directiva.” 

 

3.1. Direito ao esquecimento 

O direito ao esquecimento (the right to be let alone ou droit à l’oublie) obriga a que os 

dados apenas possam ser conservados de forma a permitir a identificação dos seus 

titulares durante o período necessário para a prossecução das finalidades da recolha 

ou do tratamento posterior. 

Murillo de la Cueva141 diz: “sabemos que, nas condições tecnológicas actuais, os 

sistemas informáticos não esquecem”. Por isso, esta delimitação temporal da 

conservação é particularmente importante no caso de informações negativas que não 

devem perseguir o respectivo titular toda a vida. O poder da tecnologia é hoje de tal 

forma que nem o limite físico do equipamento garante o direito ao esquecimento do 

titular dos dados. Só a definição rigorosa de um tempo de conservação dos dados pode 

impedir “a apropriação perpétua de amplas facetas da vida pessoal.” 

É a Comissão Nacional de Protecção de Dados que tem competência atribuída pela Lei 

67/98 de 26 de Outubro (artigo 23º, nº 1, al.f)) para fixar o tempo de conservação dos 

                                                           
140 Acórdão Lindqvist identificado e comentado infra no Capítulo V. 
141  Murillo de la Cueva, Pablo Lucas  in Informática y Protección de Datos Personales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1993,  pg 69. 
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dados pessoais em função da finalidade, poder que exerce quando procede ao registo 

ou autoriza um tratamento de dados pessoais. 

Quando a Lei seja o instrumento de criação de um tratamento de dados pessoais deve 

definir o período de conservação dos mesmos. 

Após o prazo fixado os dados têm de ser apagados pelo responsável. O direito ao 

esquecimento de que goza o titular dos dados está associado ao direito de 

apagamento dos dados que lhe é conferido pelo artigo 11º, nº 1, al. d) da Lei 67/98 de 

26 de Outubro. 

Em certos casos, um tratamento que fora utilizado para uma determinada finalidade, e 

que ao fim de algum tempo deixa de ser utilizado, pode ainda assim revestir interesse 

histórico, estatístico ou científico. Neste caso a Lei permite, na sequência da directiva, 

que estes dados possam ser conservados por períodos mais longos, mesmo para além 

do prazo e mesmo que já se tenha cumprido a finalidade que levou ao seu tratamento 

nos termos do artigo 6º, nº 1, al. e) da directiva. 

Em Portugal essa possibilidade depende da autorização da Comissão Nacional de 

Protecção de Dados ao abrigo do disposto no artigo 5º, nº 2 e no artigo 23º nº 1 da Lei 

de Protecção de Dados. Esta entidade terá de fazer a avaliação e saber se o tratamento 

para fins históricos, estatísticos ou científicos não são considerados incompatíveis com 

os fins do tratamento original. 

Segundo Catarina Sarmento e Castro142 “Parece à primeira vista, uma excepção ao 

princípio da limitação da conservação dos dados pessoais ou ao direito ao 

esquecimento. Mas não é: apenas se passa a admitir que os dados passem a ser 

tratados para fins históricos, estatísticos ou científicos, quando estes não sejam 

considerados incompatíveis com os fins do tratamento original.” 

 

 

 

                                                           
142 Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais, Almedina, pág 241. 
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3.2. Direito à curiosidade 

Todos têm o direito de questionar qualquer entidade no sentido de saber se esta 

dispõe de dados pessoais acerca da sua pessoa e se realiza o seu tratamento utilizando 

os seus dados. Este direito distingue-se do direito que o mesmo titular tem de 

conhecer, antes da realização do tratamento a finalidade para que são tratados os 

dados recolhidos.  

 

3.3. Direito de informação 

Os direitos de informação do interessado estão previstos nos artigos 10º e 11º da 

directiva. 

Princípio de informação do interessado 

- Informação no caso em que os dados sejam fornecidos pelo próprio interessado. 

- Informação quando os dados não tenham sido fornecidos pelo próprio interessado. 

Informação sobre a identidade do responsável do tratamento, os fins do tratamento 

que vão ser objecto os dados, os destinatários dos dados, o carácter obrigatório ou 

não da resposta e as consequências da falta de resposta, a existência de direitos de 

acesso e rectificação dos dados que lhe concernem. 

Aqui o princípio informador é o do tratamento leal de dados relativamente ao 

interessado. 

Estes deveres de informação ao interessado não se aplicam quando o tratamento se 

realize para fins estatísticos ou de investigação histórica ou científica, a informação 

resulte impossível ou exija esforços desproporcionados. 

Esta última hipótese abre uma excepção que eu entendo perigosa pois abre uma porta 

para fugir à obrigação de informar o interessado pois o que são esforços 

desproporcionados, sendo muito difícil demonstrar o contrário em caso de invocação. 
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O titular dos dados deve ser informado acerca da realização do tratamento dos dados 

e suas características antes da sua realização. Está previsto nos artigos 10º e 11º da 

Directiva, no artigo 8º, al. a) da Convenção 108 do Conselho da Europa e artigo 10º da 

Lei de Protecção de Dados. 

Orlando de Carvalho,143 já havia identificado um direito ao esclarecimento, no que 

respeita aos tratamentos de dados pessoais, isto é “ o direito a ser informado para 

tomar uma decisão”. 

Quando os dados são directamente recolhidos junto do respectivo titular para que o 

direito à informação seja cumprido, o documento de recolha (formulário) deve conter: 

A identidade do responsável pelo tratamento, as finalidades deste, o carácter 

obrigatório ou facultativo das respostas e as consequências da falta destas, os 

destinatários dos dados, a existência do direito de acesso e rectificação dos dados e as 

condições em que estes direitos podem ser exercidos. 

O direito à informação do titular mantém-se quando os dados são recolhidos para uma 

determinada finalidade e o responsável pelo tratamento inicial pretenda utilizá-los 

para um outro fim. É o que resulta dos Considerandos 39 e 40 da directiva. 

A utilização dos dados para uma nova finalidade constituirá um novo tratamento de 

dados pelo que sempre terá o respectivo titular de ser acerca dele informado. 

Também está sujeito à autorização da CNPD. 

Quando os dados são recolhidos de forma indirecta, não sendo obtidos junto do titular 

dos dados, o responsável pelo tratamento deve prestar-lhe as mesmas informações no 

momento do registo dos dados. 

Quando os dados sejam recolhidos através da Internet, o seu titular deve ser 

informado de que os seus dados pessoais podem circular na rede sem condições de 

segurança, correndo o risco de serem vistos e utilizados por terceiros não autorizados 

– artigo 10º, nº 4 da Lei de Protecção de Dados Pessoais. 

                                                           
143 Direitos de Personalidade Apontamentos de aulas, página 16. 
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Sempre que possível a navegação na Internet deve poder realizar-se sem que seja 

necessário que quem acede às páginas tenha de revelar a sua identidade. 

Quando estejam em causa a transmissão de dados sensíveis deve utilizar-se uma 

linguagem cifrada.144 

O direito à informação abrange ainda a possibilidade de qualquer pessoa conhecer os 

tratamentos de dados que são realizados, ainda que não lhe digam respeito. Por isso é 

que há um Registo Público na Comissão Nacional de Protecção de Dados – artigo 31º, 

nº 2 da Lei de Protecção de Dados. 

O direito de consulta deste registo é fundamental para o titular dos dados poder 

exercer o seu direito de informação, solicitar o acesso aos dados que lhe digam 

respeito de poder pedir a sua rectificação, actualização, apagamento ou bloqueio, 

possibilidade que lhe é assegurada por constar de tal registo a identidade e localização 

do responsável pelo tratamento. 

O registo encontra-se aberto à consulta por qualquer pessoa (artigo 31º, nº 1 da Lei). 

O direito à informação pode ser dispensado por lei ou por deliberação da CNPD, nos 

casos em que estejam em causa motivos de segurança ou de prevenção ou 

investigação criminal ou quando em caso de finalidades estatísticas, históricas ou de 

investigação científica, a informação do titular dos dados se revelar impossível ou 

implicar esforços desproporcionados. 

O dever de informação pode ainda ser dispensado nas situações em que a lei 

expressamente obrigue o registo dos dados ou a sua divulgação. 

 Deve ser considerada ilícita a recolha de dados sem que seja garantido ao respectivo 

titular o direito à informação.  

 

 

 

                                                           
144 Sobre a encriptação de dados pode ver-se supra capítulo I. 
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3.4. Direito de acesso 

O titular dos dados tem um direito de acesso aos seus próprios dados, encontrem-se 

estes em tratamentos realizados por entidades privadas ou por pessoas colectivas 

públicas, em ficheiros automatizados ou manuais, sem ter que apresentar qualquer 

justificação145. 

Está previsto no artigo 12º da Directiva 95/46/CE, artigo 8º, al. b) da Convenção 108 do 

Conselho da Europa e artigo 11º da Lei 67/98 de 26 de Outubro. 

Um dos objectivos do exercício do direito de acesso pode ser o de obter a rectificação 

dos dados pessoais inexactos, incompletos bem como obter a actualização de dados 

desactualizados. 

A CNPD tem como competência fazer assegurar este direito de acesso à informação 

bem como o direito de rectificação e actualização. 

O direito de acesso aos dados pessoais é na maioria das vezes um acesso directo feito 

pelo próprio titular dos dados. 

Noutros casos o acesso é indirecto, não podendo o titular por si mesmo ter acesso aos 

dados sendo necessário a mediação de um terceiro. Este terceiro pode ser a CNPD ou 

outra entidade administrativa independente no caso de tratamento de dados pessoais 

relativos à segurança do Estado e à prevenção e investigação criminal (artigo 11º, nº2 

da Lei 67/98). O acesso indirecto tem aqui como razão fundamental a preservação do 

segredo de informações. 

Um tratamento de dados sujeito a acesso indirecto é o que respeita aos dados 

pessoais contidos nos ficheiros do Sistema de Informação Shengen. Neste caso o 

acesso às informações constantes do Sistema de Informação Shengen só pode ter 

lugar com a mediação da CNPD. 

Nas situações que o direito de acesso é feito através da CNPD, se a comunicação de 

dados ao titular puder prejudicar a segurança do Estado, a prevenção ou investigação 

                                                           
145  Sobre o direito de acesso pode ver-se o acórdão M. E. E. Rijkeboer do TJ tratado infra no Capítulo VI. 
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criminal, a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa, a CNPD limita-se a 

informar o titular dos dados das diligências efectuadas.  

  

O artigo 12º no direito de acesso fala em periodicidade razoável e sem atrasos nem 

gastos excessivos. 

Abre-se aqui a possibilidade que o titular do ficheiro possa cobrar uma quantia não 

excessiva pelo exercício de acesso do interessado. Isto é, o titular dos dados tratados 

se quiser ter acesso aos seus próprios dados ainda terá de pagar146. Para que entende 

como o Professor Kilian147 que os dados têm um valor económico o titular do ficheiro é 

que deveria pagar pela utilização dos dados.  

O direito ao acesso aos dados de saúde, incluindo os dados genéticos, é também um 

acesso indirecto, não por razões de segurança, mas por razões de salvaguarda do 

próprio doente que perante certas informações sobre o seu estado de saúde poderia 

comprometer a sua recuperação ou agravar a sua situação. Neste caso o acesso 

realiza-se através de um médico: artigo 11º, nº 5 da Lei 67/98 de 26 de Outubro. 

A directiva 95/46/CE não obriga a que o acesso aos dados de saúde seja realizado de 

forma indirecta apenas estabelecendo no Considerando 42 que os Estados – Membros 

podem derrogar o acesso directo, impondo o acesso aos dados através de um médico. 

 

3.5. Direito de rectificação e actualização 

Se as informações constantes de um tratamento são inexactas devem ser rectificadas, 

se são incompletas completadas, se equivocas clarificadas, se desactualizadas devem 

ser actualizadas. É a própria qualidade dos dados pessoais que obriga a que se garanta 

este direito. Esta qualidade dos dados também está ligada à finalidade do tratamento 

em causa. 

O direito de rectificação e actualização está previsto nos artigos 6º, nº 1, al. d) da 

directiva e na al. d) do nº 1 do artigo 11º da Lei 67/98. 
                                                           
146 A Comissão na sua proposta de alteração da Directiva 95/46 (ver infra Capítulo IV) entende que este direito deve passar a ser 
gratuito. 
147 Kilian obra citada. 
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É a qualidade dos dados pessoais que implica a existência deste direito. 

O direito de rectificação tem como correspectivo dever o da rectificação dos dados por 

parte do responsável pelo tratamento, num prazo razoável e sem custos excessivos 

para o titular dos dados. Entendo que este direito de rectificação deveria ser gratuito 

para o titular dos dados, desde que não tenha sido ele a dar origem ao erro. 

O titular dos dados tem o direito de exigir que os seus dados sejam eliminados dos 

ficheiros de endereços utilizados para marketing.  

O exercício do direito de rectificação e eliminação é exercido directamente junto do 

responsável pelo tratamento. 

 Este artigo regula também o direito de rectificação, supressão ou bloqueio dos dados 

cujo tratamento não se ajuste às disposições da directiva. 

O direito de actualização tem como correspectivo dever o da actualização por parte do 

responsável pelo tratamento. 

Estes deveres de rectificação e actualização devem ser cumpridos pelo responsável 

pelo tratamento, por sua própria iniciativa independentemente do direito do titular 

dos dados pessoais e mesmo que este o desconheça148. 

O não cumprimento por parte do responsável do seu dever de rectificação e 

actualização constitui contra-ordenação prevista no artigo 38º, nº1, al. b) da Lei 67/98. 

 

3.6. Direito de apagamento ou bloqueio dos dados 

Se o titular dos dados verificar que os dados que lhe dizem respeito constam de um 

tratamento de uma forma inexacta, que são conservados para além do prazo definido 

pela lei, pela Comissão Nacional de Protecção de Dados, ou para além do prazo 

                                                           
148 Catarina Sarmento e Castro in obra citada, dá o exemplo das instituições bancárias que não podem conservar dados de crédito 
desactualizados  dos seus clientes, que podem inclusivamente afectar a sua capacidade de contratar, sem terem a preocupação de 
proceder à sua actualização. O mesmo vale para o Banco de Portugal.  
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estabelecido no nº 1 do artigo 5º da Lei 67/98149, tem o direito de obter do 

responsável pelo seu tratamento o seu apagamento ou bloqueio. 

Este direito está previsto no artigo 12º, al. b) da Directiva e artigo 11º, nº 1, al. d) da 

Lei 67/98. 

Caso o responsável pelo tratamento e bloqueio de dados não proceda ao seu 

apagamento ou bloqueio, o titular dos dados pode queixar-se à Comissão Nacional de 

Protecção de Dados150.  

 

3.7. Direito de não se ficar sujeito a uma decisão individual automatizada 

O titular dos dados pessoais tem direito a não ficar sujeito a uma decisão que produza 

efeitos na sua esfera jurídica tomada exclusivamente com base num tratamento 

automatizado de dados destinados a avaliar determinados aspectos da sua 

personalidade, do seu crédito, a confiança de que é merecedora ou o seu 

comportamento. 

Este direito está previsto nos artigos 15º da Directiva e 13º da Lei 67/98. 

Esta proibição abrange as decisões importantes que se fundamentem exclusivamente 

num tratamento de dados pessoais. Este artigo tem grande importância no âmbito de 

atribuição de crédito bancário151 e no âmbito laboral152. 

Esta proibição não é absoluta pois os dados armazenados de forma automatizada 

podem ser utilizados para ajudar a tomar uma decisão. O que se proíbe é que os 

computadores e os dados que estes armazenam sejam utilizados como único meio 

para a decisão. Caso contrário não se permitiria ao interessado colocar o seu ponto de 

vista pessoal, não seria possível o contraditório. 

                                                           
149 Este artigo estabelece que os dados não devem ser conservados para além do necessário.  
150 São exemplo os casos em que a Comissão Nacional de Protecção da Dados ordenou o às instituições bancárias a eliminação de 
dados referentes à emissão de cheques sem provisão dos seus clientes que tinham sido conservados para além dos prazos 
legalmente permitidos. 
151 Um exemplo é a proibição do credit scoring que consiste na “atribuição ou denegação automática de crédito pessoal, 
consoante a pessoa que solicita esse crédito responde ou não a certa características pessoais ou profissionais, previamente 
definidas no programa do computador.” Catarina Sarmento e Castro, obra citada pág. 252. 
152 Com os sistemas biométricos de controlo de acessos é fácil armazenar informações sobre os trabalhadores de forma 
automática. Este direito proíbe a tomada de decisões pela entidade patronal relativamente ao trabalhador, avaliando o 
comportamento deste apenas com base na informação armazenada  de forma automática pelos sistemas computorizados. 
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Este direito não é absoluto e comporta as excepções previstas no nº 2 do artigo 15º da

Directiva153 : Os Estados – Membros estabelecerão que uma pessoa pode ficar sujeita a

uma decisão tomada exclusivamente com base num tratamento automatizado de

dados se a mesma:

“al. a) For tomada no âmbito da celebração ou da execução de um contrato, na

condição… de o pedido ter sido satisfeito, ou de existirem medidas adequadas, tais

como a possibilidade de apresentarem o seu ponto de vista, que garantam a defesa

dos seus interesses legítimos; ou al. b) For autorizada por uma lei que estabeleça

medidas que garantam a defesa dos interesses legítimos da pessoa em causa”.

Concluindo, a decisão é automaticamente proibida apenas quando a decisão é tomada

apenas com o uso da informática, e não ocorra no âmbito da celebração ou execução

dum contrato, e neste caso quando sirva para negar o pedido.

Em qualquer dos casos, o titular dos dados sempre terá direito a ter conhecimento da

lógica subjacente ao tratamento de dados e da decisão que lhe digam respeito (artigo

11º, nº1, al. c) da Lei 67/98.

A Comissão Nacional de Protecção de dados tem decisões em que considerou que “ a

apreciação do crédito e a solvabilidade não pode ser tomada - de forma automática –

com base nos suportes informatizados. A decisão não pode depender, de forma

exclusiva, do conteúdo dos registos informáticos, salvo se ocorrerem as situações

previstas no nº 2 do artigo 13º”154 .

O artigo 15º da directiva indica que não poderão tomar-se decisões individuais

automatizadas destinadas a avaliar determinados aspectos da sua personalidade,

como o seu rendimento de trabalho, crédito, fiabilidade, conduta, etc. É o direito de

não ser discriminado com base em avaliações de dados automatizados. O objectivo é

garantir a participação pessoal de cada um nas decisões pessoais importantes. Por

exemplo é inadmissível o despedimento baseado somente nos dados do relógio de

ponto duma empresa. A rejeição de um candidato com base apenas nos testes de

153 depois transpostas para o artigo 13º, nº 2 da Lei 67/98.
154 Ver Autorizações 53/99, 54/99 publicadas no Relatório da CNPD de 1999.
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avaliação psico-técnicos computadorizados ou num pacote de aplicações de trabalho 

informatizadas155 também não é admissível.  

O que se entende por “decisões individuais automatizadas”? São decisões que são 

tomadas apenas por meios informáticos. 

Uma interpretação muito restrita do artigo 15º levaria a presumir como não válidas 

múltiplas operações electrónicas que se encontram fortemente arreigadas nas 

relações económicas. 

 

3.8. O direito de oposição 

Trata-se da faculdade concedida ao titular dos dados de se opor ao tratamento dos 

seus dados pessoais, com base em razões preponderantes e legitimas relacionadas 

com a sua situação particular156. Está previsto no artigo 14º da Directiva e artigo 12 º 

da Lei 67/98. 

Refere ainda o artigo 14º da Directiva que este direito poderá ser exercido pelo menos 

nos casos referidos nas alíneas e) e f) do artigo 7º. Isto é o titular dos dados poderá 

opor-se ao tratamento, por razões ponderosas e legitimas, quando o tratamento for 

necessário para a execução de uma missão de interesse público, ou o exercício da 

autoridade pública de que é investido o responsável pelo tratamento, ou um terceiro a 

quem os dados sejam comunicados (al. e)), ou o tratamento for necessário para 

prosseguir interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou do terceiro ou 

terceiros a quem os dados sejam comunicados. Neste caso devem prevalecer os 

direitos e liberdades fundamentais das pessoas singulares, nomeadamente o direito à 

vida privada, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais.  

O que são “razões preponderantes e legitimas relacionadas com a sua situação 

particular” terão de ser encontradas no caso concreto, ponderando-se o direito 

fundamental à reserva da intimidade da vida privada do titular dos dados e o interesse 

                                                           
155 P. De Hert and S. Gutwirth nota 33 Data Protection in the Case Law of Strasbourg and Lxembourg, Reinventing Data 
Protection?, pág 9. 
156 Este direito manifesta-se por exemplo na possibilidade do titular dos dados se recusar a responder a um inquérito ou uma 
sondagem. 
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público nos casos da al. e) e os interesses do titular dos dados com o interesse do 

responsável pelo tratamento de dados no caso da al. f). Esta questão só se coloca 

quando o tratamento é leal e lícito157, isto porque se o tratamento é ilícito e desleal, 

violaria os princípios gerais da protecção de dados e sempre seria proibido.  

O titular dos dados pode exercer este direito a qualquer momento desde que 

apresenta as razões ponderosas e legítimas. 

Em ambos os casos a Directiva 95/46 salvaguarda de que as legislações nacionais 

possam dispor de outra coisa. 

Este direito de oposição interfere com o princípio da qualidade dos dados, dando 

origem a dados incompletos. Nesse caso deve fazer-se referência a informação 

incompleta para não comprometer a qualidade dos dados.  

Este direito só pode ser exercido se os titulares dos dados tiverem conhecimento da 

existência do tratamento o que se torna extremamente difícil no caso da recolha dos 

dados for feita através da Internet. 

O artigo 14º, al. b) da Directiva dispõe acerca do direito de oposição no âmbito da 

mala directa (marketing directo)158. Neste caso o titular dos dados pode-se opor sem 

apresentar quaisquer razões, gratuitamente e em qualquer momento. 

O responsável pelo tratamento deve no momento da recolha dos dados informar o 

titular dos dados das finalidades da recolha das informações e do direito de oposição 

que lhe assiste. 

O direito de oposição do titular de dados pode ser exercido logo no momento, 

normalmente num quadrado do formulário da recolha de dados. O direito de oposição 

também pode ser exercido através das chamadas “listas Robinson”159 que são geridas 

pela Associação Portuguesa de Marketing Directo, e que contêm o nome de todos os 

que pretendam ser excluídos das operações de marketing directo. Para isso basta 

solicitar directamente à APMD para fazer parte da lista, ficando salvaguardado da 

inclusão em ficheiros para efeitos de marketing. 
                                                           
157 Ver Considerando (45) da Directiva. 
158 Sobre a questão do spam pode ver-se supra capítulo I. 
159 Em homenagem a Robinson Crusoe na sua ilha solitária, do célebre romance de Daniel Defoe, publicado em 1719 . 
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As entidades que promovam a publicidade para o domicílio deverão fazer as suas 

próprias listas que deverão consultar antes da realização do mailing para verificarem a 

quem não deverão enviar publicidade, nos termos do artigo 4º da Lei 6/99 de 27 de 

Janeiro.  

No caso concreto do correio electrónico o direito de oposição ao envio de mensagens 

comerciais não solicitadas está regulado pelos nºs 6 e 7 do artigo 22º da Lei 7/2004. 

Este artigo estabelece que as entidades que promovam o envio destas comunicações 

cabe manter uma lista actualizada das pessoas que manifestaram o desejo de não as 

receber.   

Assim em conclusão, o cidadão europeu: 

Tem o direito de se opor, nalguns casos previstos na lei, a que os seus dados não sejam 

objecto de tratamento, por razões ponderosas e legítimas relacionadas com a sua 

situação particular.  

Tem o direito de se opor, a seu pedido e gratuitamente, ao tratamento dos seus dados 

pessoais para efeitos de marketing directo ou de qualquer outra forma de prospecção.  

Tem o direito de se opor a que os seus dados de cliente sejam utilizados para efeitos 

de marketing da empresa.  

Tem o direito de se opor a que os seus dados pessoais sejam comunicados a terceiros, 

salvo disposição legal em contrário.  

O direito de oposição do interessado é um meio preventivo e cautelar. 

No dizer de Domingo Bello Janeiro160, a regulação do direito de oposição não está 

isenta de críticas: este direito seria realmente de grande importância se tivesse sido 

contemplado no sentido lato da palavra. Na verdade limita-se a efectividade deste 

direito a uns quantos pressupostos muito concretos, com a intenção de mitigar a 

ampla margem concedida ao princípio do consentimento do artigo 7º onde se utilizam 

expressões muito vagas de amplo conteúdo. 

                                                           
160 Director da Escola Galega de Administração Pública in “La Proteccion de Datos de Carácter Personal en el Derecho Comunitario 
em Estudos de Direito da Comunicação, Instituto Jurídico da Comunicação, Coimbra 2002, pag 37 “ La regulation del derecho de 
oposición no está en absoluto exenta de criticas: este derecho seria realmente de grand importância si se contemplara en el 
sentido lato de la palabra. En verdade se limita la efectividad de este derecho a unos quantos supuestos muy concretos, tal vez com 
el ánimo de mitigar el amplio margen concedido al principio del consentimiento del articulo 7 donde se utilizan expressiones muy 
vagas de amplio contenido”. 
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Quando a directiva fala de “prospecção” e “efeitos de mala directa” está fazendo 

referência aos ficheiros mantidos com fins de publicidade e de marketing directo.  

 

3.9. Direito ao não tratamento de dados sensíveis 

A Directiva consagra no nº 1 do artigo 8º uma proibição geral de tratamento de dados 

que revistam uma especial sensibilidade161: “Os Estados-Membros proibirão o 

tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões 

políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, a filiação sindical, bem como o 

tratamento de dados relativos à saúde ou à vida sexual.”162 

O Tribunal de Justiça entendeu no acórdão Lindqvist que este artigo deve merecer 

uma interpretação lata abrangendo toda e qualquer informação sobre os aspectos 

físicos e psiquicos relacionados com a saúde das pessoas pelo que a informações 

introduzidas pela Senhora Lindqvist na página da Internet sobre a lesão da sua colega 

contém dados pessoais de saúde para efeitos de classificação e regime do nº1 do 

artigo 8º da Directiva. 

Os tratamentos de dados, em si mesmos, podem revestir uma maior ou menor 

sensibilidade mas existem categorias de dados pessoais que pela sua natureza 

conduzem a que o seu tratamento possa constituir um perigo agravado para a 

privacidade e podem ter possibilidades de criar efeitos discriminatórios. 

Este direito está previsto no artigo 7º da Lei 67/98. 

Quais são os fundamentos que podem servir para justificar a realização de tratamentos 

de dados sensíveis, quando nos termos do artigo 8º da Directiva:  

- A pessoa em causa tiver dado o seu consentimento explícito para esse tratamento; 

- O tratamento for necessário para o cumprimento das obrigações e dos direitos do 

responsável pelo tratamento no domínio da legislação do trabalho; 

                                                           
161 Sendo por isso considerados sensíveis. 
162 Sobre a interpretação do nº1 do artigo 8º da directiva, ver o acórdão  Lindqvist do TJ, infra Capítulo V. 



107 
 

- O tratamento for necessário para proteger interesses vitais da pessoa em causa ou de 

terceiro se a pessoa em causa estiver física ou legalmente incapaz de dar o seu 

consentimento;163 

- O tratamento for efectuado, no âmbito das suas actividades legítimas, por uma 

fundação, associação ou outro organismo sem fins lucrativos de carácter politico, 

filosófico, religioso ou sindical, desde que o tratamento diga unicamente respeito aos 

seus membros e às pessoas que com eles mantenham contactos periódicos ligados às 

suas finalidades; 

- O tratamento disser respeito a dados manifestamente tornados públicos pela pessoa 

em causa 164 ou for necessário à declaração, ao exercício ou à defesa de um direito 

num processo judicial165; e, 

- O tratamento dos dados for necessário para efeitos de medicina preventiva, 

diagnóstico médico, prestação de cuidados ou tratamentos médicos e gestão dos 

serviços de saúde166. 

O Consentimento tem de ser expresso. O consentimento tem de ser escrito? Não 

necessariamente pois o nº 2 do artigo 8º da Directiva fala apenas em consentimento 

explícito. A Comissão Nacional de Protecção de Dados tem entendido que o 

consentimento expresso terá de ser escrito167. Em termos de prova da sua existência a 

redução a escrito é vantajosa168. 

As finalidades descritas nesta norma, de o tratamento dos dados for necessário para 

efeitos de medicina preventiva, diagnóstico médico, prestação de cuidados ou 

tratamentos médicos e gestão dos serviços de saúde, devem ser entendidas como 

                                                           
163 Seria o caso, por exemplo, da vigilância à distância de doentes em unidades de cuidados intensivos ou coma, Catarina Sarmento 
e Castro, obra citada, página 222. 
164 Os endereços de correio electrónico, constantes de páginas da Internet, não podem ser tratados ao abrigo desta alínea, para 
constituição de ficheiros de marketing, pois a finalidade da sua divulgação não foi essa e a sua publicitação não poderá funcionar 
como declaração de consentimento. Catarina Sarmento e Castro, obra citada, página 223. 
165 Seria o caso, no campo dos dados genéticos, de um arguido em processo penal poder solicitar o tratamento de provas de  ADN 
que lhe digam respeito para provar a sua inocência. Helena Moniz , Os problemas jurídico penais da criação de uma base de dados 
genéticos para fins criminais, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 12, nº2, Abril - Junho de 2002, página 237. 
166 O caso das operações que têm lugar no âmbito da telemedicina – como por exemplo a recolha de imagens para ligar dois 
estabelecimentos de saúde em sistema de vídeo – conferência, para discussão de casos cirúrgicos – são tratamentos de dados 
realizados para esta finalidade. Autorização nº 7/2003 publicada no Relatório de 2000 da CNPD, página 210.  
167 Autorização n º 45/96 e Autorização nº 17/96 ambas publicadas no Relatório da CNPDI de 1996. 
168 Nos termos do artigo 3º, nº1 do Decreto- Lei 290-D/99 de 2 de Agosto que aprova o regime jurídico dos documentos 
electrónicos e da assinatura digital: “O documento electrónico satisfaz o requisito legal de forma escrita quando o seu conteúdo 
seja susceptível de representação como declaração escrita.”  
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finalidades do tratamento, atendendo ao seu resultado, e não às finalidades 

específicas da entidade que se propõe realizar o tratamento. O responsável tem de 

comunicar a realização do tratamento de dados à CNPD que efectuará o seu registo no 

registo público e terá de garantir as medidas de segurança adequadas à segurança da 

informação, que o tratamento seja efectuado por profissional de saúde sujeito a sigilo 

profissional ou outro profissional sujeito igualmente a sigilo profissional169. 

 Não são considerados tratamento realizados para finalidades de medicina preventiva, 

diagnóstico médico, prestação de cuidados ou tratamentos médicos e gestão dos 

serviços de saúde, as operações cientificas ainda que médicas170. A CNPD na 

autorização 55/2000, apesar de ter entendido que as finalidades clínicas e de 

diagnóstico encontrariam justificação no nº 4 do artigo 7º da Lei da Protecção de 

dados (que transpõe este ponto da directiva para a legislação nacional) exigiu para a 

utilização dos dados em estudos ou investigação científica, o consentimento do titular 

dos dados para esse fim, nos temos do artigo 7º,nº1, por não considerar a investigação 

cientifica incluída no âmbito da previsão do nº 4 do mesmo artigo.171 

Os dados sensíveis estão sujeitos a condições especiais de tratamento só podendo 

realizar-se com garantias de não descriminação e com medidas de segurança especiais. 

As medidas gerais de protecção de dados sensíveis previstas na lei portuguesa são 

nomeadamente as seguintes: 

O responsável pelo tratamento deve impedir o acesso de pessoas não autorizadas aos 

dados, impedir que na transmissão de dados pessoais bem como no transporte do seu 

suporte, os dados possam ser lidos, copiados, alterados ou eliminados de forma não 

autorizada. Isto significa que deverão ser utilizadas passwords de acesso aos dados 

sensíveis, deve-se exigir através de login , a identificação de todos a que ela pretendam 

aceder. A encriptação dos dados transmitidos através da Internet também é 

                                                           
169 Catarina Sarmento e Castro, obra citada, páginas 224-225.   
170 Sobre o assunto pode ver-se Helena Moniz/Catarina Sarmento Castro “Reporto on the Implementation of Directive 95/46/EC in 
Relation to Medical Research in Portugal”, in D. Beyleveld, D. Townend, S. Rouillé – Mirza, J. Wright (ed), Implementation of the 
Data Protection Directive in Relation to Medical Research in Europe, Aldershot, Ashgate Publishing Ltd, 2004, página 319 a 340. 
171 Autorização 55/2000 publicada no Relatório de 2000 da CNPD, página 196 e seguintes. 
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importante172, bem como a utilização de assinatura electrónica para garantir a sua

integridade.

4. Direito nacional aplicável

Qual deverá ser o direito nacional aplicável?

A resposta está no artigo 4º da Directiva. Os Estados-Membros deverão aplicar as

disposições nacionais não só ao tratamento de dados pessoais efectuados por

responsáveis estabelecidos no seu território mas também quando os responsáveis pelo

tratamento recorram a meios situados no território do dito Estado-Membro,

especialmente para recolher dados pessoais. Nos termos da al. c): “quando o

responsável pelo tratamento não estiver estabelecido no território da Comunidade e

recorrer para tratamento de dados pessoais, a meios, automatizados ou não, situados

no território desses Estado-Membro, salvo se esses meios só forem utilizados para

trânsito no território da comunidade.”

A directiva prevê também que qualquer pessoa deve poder recorrer aos tribunais em

caso de violação dos direitos que lhe são garantidos pelas disposições nacionais

aplicáveis ao tratamento de dados. Qualquer pessoa que tiver sofrido um prejuízo

devido a um tratamento ilícito de dados pessoais que lhe digam respeito tem direito a

obter reparação pelo prejuízo sofrido. (artigo 23º)

5. Obrigações do responsável do tratamento:

Para garantir a confidencialidade do tratamento o artigo 16º da Directiva 95/46 exige

que as pessoas que actuem debaixo da responsabilidade do encarregado ou

responsável do tratamento somente poderão tratar dados pessoais que tenham

acesso com instruções do responsável do tratamento ou actuem em virtude de

imperativo legal. Estas pessoas estão sujeitas ao sigilo profissional.

172 A CNPD tem considerado que a circulação de dados que possam pôr em risco direitos, liberdades e garantias dos respectivos
titulares, em rede aberta, apenas poderá ter lugar quando estes dados sejam devidamente encriptados. Catarina Sarmento e
Castro, obra citada página 227.
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A segunda obrigação expressamente imposta ao responsável do ficheiro é em matéria 

de segurança. O artigo 17º da Directiva 95/46 dispõe que é a ele a quem corresponde 

estabelecer as medidas de segurança adequadas, técnicas e de organização, para 

proteger os dados de sua destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental e contra a 

alteração, a difusão ou o acesso não autorizados. 

O responsável pelo tratamento tem a obrigação de notificação à autoridade de 

controlo, antes do tratamento, a realização do mesmo (artigo 18º). A directiva 

também especifica o conteúdo que deve conter esta notificação (artigo 19º). 

 

6. Excepções e limitações 

O artigo 13º prevê as excepções e limitações aplicáveis aos direitos e obrigações que a 

Directiva estabelece. Trata-se de salvaguardar interesses relativos à Segurança do 

Estado, Defesa e Segurança Pública. Estes interesses devem prevalecer em relação aos 

particulares em benefício do conjunto da Comunidade. 

Será que se justifica privar o interessado dos direitos e garantias em relação ao 

tratamento dos seus dados pessoais frente aos interesses que estão na base das 

infracções penais ou deontológicas, interesses económicos ou financeiros importantes 

ou a funções de controlo, inspecções ou regulamentares relacionadas com os 

anteriores interesses? Na opinião de Domingo Bello Janeiro173, haveria de examinar 

caso por caso, para determinar se realmente devem prevalecer em relação ao direito 

do interessado ou não. 

 

7. A Autoridade de Controlo 

O artigo 28º da directiva prevê a criação de uma autoridade de controlo independente 

em cada um dos Estados-Membros com a função de vigiar e controlar, nos seus 

respectivos territórios, a aplicação das disposições nela contidas. Esta constitui um 

elemento essencial para a protecção das pessoas no que respeita ao tratamento de 

                                                           
173  Artigo citado. 
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dados pessoais174. A autoridade terá de exercer as suas funções com total 

independência, sem nenhum tipo de condicionamentos e sem distinção entre ficheiros 

de titularidade pública ou privada e terá de ter poderes de investigação e concedendo-

lhe personalidade jurídica para poder levar a cabo as suas funções.175 

A directiva prevê também que qualquer pessoa deve poder recorrer aos tribunais em 

caso de violação dos direitos que lhe são garantidos pelas disposições nacionais 

aplicáveis ao tratamento de dados. Qualquer pessoa que tiver sofrido um prejuízo 

devido a um tratamento ilícito de dados pessoais que lhe digam respeito tem direito a 

obter reparação pelo prejuízo sofrido (artigo 23º). 

 

8. O Grupo de Protecção 

- O Grupo de Protecção está previsto nos artigos 29º e 30º da directiva. É criado um 

grupo de protecção dos dados pessoais composto por representantes das autoridades 

de controlo nacionais, por representantes das autoridades de controlo das instituições 

e organismos comunitários e por um representante da Comissão. É o chamado “Grupo 

do artigo 29”. O grupo tem carácter consultivo e é independente. 

O chamado “Grupo do Artigo 29º”, constituído por representantes dos Estados-

Membros da EU, assiste a Comissão Europeia na aplicação da Directiva 95/46/CE 

relativa à protecção de dados pessoais. De acordo com o artigo 30º da Directiva, a sua 

função consiste, em especial, em “analisar quaisquer questões relativas à aplicação das 

disposições nacionais tomadas nos termos da presente directiva, com vista a contribuir 

para a sua aplicação uniforme”, em dar parecer e aconselhar a Comissão Europeia 

sobre o nível de protecção na Comunidade e em países terceiros e sobre projectos de 

alteração da Directiva. 

É um órgão destinado a ser o grande catalisador entre os Estados-Membros e a 

Comissão. É um organismo de carácter consultivo e independente e que tem como 

                                                           
174 Em Portugal é a Comissão Nacional de Protecção de Dados. 
175 Segundo Garcia Marques e Lourenço Martins, obra citada, página 367: “ As entidades bancárias e financeiras são aquelas que 
motivam o maior número de queixas. Começam a emergir, no entanto, outras áreas sobre as quais recai um número cada vez 
maior de queixas. Assim no campo das telecomunicações, da recolha de dados pela Internet e do marketing por correio 
electrónico…” . 



112 
 

funções assessorar a Comissão Europeia em matéria de protecção de dados e 

contribuir para a aplicação uniforme das normas adoptadas na transposição da 

directiva. 

 

9. Transferência de dados a países terceiros 

Esta matéria está prevista nos artigos 25º176 e 26º da Directiva 95/46. 

O princípio geral é de que os Estados-Membros só poderão transmitir dados pessoais a 

um país não comunitário quando este garanta um nível de protecção adequado.177 

A transferência de dados entre Estados-Membros tem um critério diferente: é o 

critério do nível equivalente de protecção. 

Este artigo tem em mente permitir aos Estados-Membros controlar a transferência de 

dados pessoais para terceiros países e proibir essa transferência quando não ofereça 

um nível adequado de protecção. 

A Decisão 2001/497/CE da Comissão de 15 de Junho de 2001 é relativa às cláusulas 

contratuais-tipo aptas a assegurar um nível de protecção adequado dos dados pessoais 

transferidos da União Europeia para países terceiros. 

Esta decisão cria para os Estados-Membros a obrigação de reconhecer que as 

sociedades ou organismos que utilizam estas cláusulas - tipo em contratos relativos a 

transferência de dados pessoais para países terceiros asseguram um “nível de 

protecção adequado” dos dados. 

A Decisão 2004/915/CE da Comissão de 27 de Dezembro de 2004 altera a Decisão 

2001/497/CE, e aprovou novas cláusulas contratuais que as empresas podem utilizar 

para assegurar garantias adequadas na transferência de dados pessoais da União 

Europeia para países terceiros. Estas novas cláusulas juntar-se-ão às que já existem no 

âmbito da Decisão 2001/497/CE. 

                                                           
176 Sobre a noção de transferência de dados pessoais para países terceiros na acepção do artigo 25º e saber se os dados colocados 
na Internet se podem considerar transferência de dados pessoais na acepção deste artigo ver acórdão Lindqvist infra Capítulo V 
177 Ver infra no Capítulo 6 o acórdão do Tribunal de Justiça que anulou as decisões do Conselho e da Comissão sobre a 
transferência de dados dos passageiros aéreos para os Estados Unidos e sobre o Acordo de transferência de dados.  
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A protecção de dados pelas Instituições e Órgãos Comunitários está prevista no 

Regulamento 45/2001/CE. 

 

10. Códigos de conduta: 

- O artigo 27º da directiva visa promover a elaboração de códigos de conduta nacionais 

e comunitários destinados a contribuir para a boa execução das disposições nacionais 

e comunitárias. 

São acordos estabelecidos pelas associações profissionais e demais organizações 

representantes dos responsáveis pelo tratamento, para a correcta aplicação das 

disposições nacionais adoptadas nos Estados – Membros em aplicação da directiva. 

A Decisão 2004/915/CE da Comissão de 27 de Dezembro de 2004 altera a Decisão 

2001/497/CE, e aprovou novas cláusulas contratuais que as empresas podem utilizar 

para assegurar garantias adequadas na transferência de dados pessoais da União 

Europeia para países terceiros. Estas novas cláusulas juntar-se-ão às que já existem no 

âmbito da Decisão 2001/497/CE. 

A protecção de dados pelas Instituições e Órgãos Comunitários está prevista no 

Regulamento 45/2001/CE. 

 

11. Questões/desafios que não foram resolvidas pela Directiva 

 Estas questões reflectem os grandes desafios do futuro para o regime de protecção de 

dados pessoais. São elas o surgimento de novos dados pessoais (dados pessoais 

biométricos e genéticos por exemplo), redefinição do conceito de dados pessoais no 

âmbito de novas tecnologias - Identificação por Radiofrequências (RFID) ou 

Tecnologias de Geo-Localização; Protecção de Dados Pessoais e da privacidade, quer 

dos utilizadores, quer de terceiros, no seio da Internet; a protecção da privacidade e 

dos dados pessoais no antigo designado 3º Pilar, ou seja no contexto de prevenção, 

investigação e repressão de crimes, nomeadamente do crime organizado e 

transnacional. 
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A União Europeia está a trabalhar num novo e moderno quadro legal global para a 

protecção de dados pessoais no continente europeu. 
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CAPÍTULO IV  

 Alterações previstas do regime da União Europeia sobre a protecção de 

dados. 

A Comissão Europeia vai apresentar propostas de lei para rever a actual legislação 

comunitária sobre protecção de dados, com o objectivo de facilitar a circulação de 

informação no espaço europeu mas reforçando os direitos dos cidadãos. 

 

1. Posição do Supervisor Europeu da Protecção de Dados 

O Supervisor Europeu da Protecção de Dados – Peter Hustinx apresentou as ideias 

chave para esta reforma178 179: 

Segundo ele é necessária a revisão do quadro legal actual da protecção de dados na 

União Europeia para assegurar uma protecção efectiva em relação ao futuro 

desenvolvimento da sociedade de informação. Esta necessidade de alteração tem por 

base quatro principais forças motrizes: 

1ª. Desenvolvimento tecnológico desde que a Directiva 95/46 foi adoptada: a nuvem 

informática, a publicidade comportamental, as redes sociais.  

2ª. Globalização: a abolição de barreiras comerciais deu um incremento internacional à 

transferência de dados pessoais através das fronteiras, o desenvolvimento da internet 

e a nuvem informática permitiu o processamento de dados a uma escala internacional. 

O incremento do terrorismo e outras formas de crime internacional organizado, 

causou um incremento das actividades judiciais internacionais, baseado em trocas de 

informação com o objectivo de reforçar o poder da lei. 

                                                           
178 EDPS Opinion (2010) Promoting Trust in the Information Society by fostering Data Protection and Privacy in 
http://www.edp.europa.eu/EDPSWEB. 
179 Sobre esta opinião pode ver-se Monique Altheim in EDiscoveryMap,  « Opinion of the European Data Protection Supervisor on 
the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions – “A comprehensive approach on personal data protection in the European Union” The European Data 
Protection Supervisor publishes his opinion on the EU personal data protection legal framework overhaul »January 18th, 2011.  
 

http://ediscoverymap.com/2011/01/opinion-of-the-european-data-protection-supervisor-on-the-communication-from-the-commission-to-the-european-parliament-the-council-the-economic-and-social-committee-and-the-committee-of-the-regions/
http://ediscoverymap.com/2011/01/opinion-of-the-european-data-protection-supervisor-on-the-communication-from-the-commission-to-the-european-parliament-the-council-the-economic-and-social-committee-and-the-committee-of-the-regions/
http://ediscoverymap.com/2011/01/opinion-of-the-european-data-protection-supervisor-on-the-communication-from-the-commission-to-the-european-parliament-the-council-the-economic-and-social-committee-and-the-committee-of-the-regions/
http://ediscoverymap.com/2011/01/the-european-data-protection-supervisor-publishes-his-opinion-on-the-eu-data-protection-legal-framework-overhaul/
http://ediscoverymap.com/2011/01/the-european-data-protection-supervisor-publishes-his-opinion-on-the-eu-data-protection-legal-framework-overhaul/
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3ª. O Tratado de Lisboa: a abolição das estruturas dos pilares obriga o Parlamento 

Europeu e o Conselho a proporcionar uma protecção dos dados pessoais em todas as 

áreas do Direito Europeu, tanto no sector público como no sector privado. O artigo 16º 

do TFEU contém um direito individual à protecção de dados pessoais. 

4ª. O desenvolvimento paralelo nas organizações internacionais, a OCDE e a adopção 

de padrões internacionais. 

Depois o Supervisor referiu a importância da protecção de dados: isto alimenta a 

confiança e deve sustentar outros interesses (públicos), como uma economia europeia 

forte, a segurança dos indivíduos, e a responsabilidade dos governos. 

Entende que um instrumento legal abrangente para a protecção de dados incluindo a 

cooperação policial e judicial em matérias criminais seria a mais importante melhoria 

que o novo quadro legal poderia trazer. 

Segundo o Supervisor um instrumento legal geral para a protecção de dados deve ser 

formulado numa fórmula tecnologicamente neutra. Isso implica que os direitos e os 

deveres dos vários actores devem ser formulados de forma geral e neutra para 

permanecer, em princípio, válida e executável independentemente da escolha 

tecnológica para o processamento de dados. O supervisor sugere a introdução de 

novos direitos no topo dos princípios existentes da protecção de dados que podem ter 

uma importância específica na rápida mudança do ambiente electrónico. 

 

O Supervisor faz as seguintes recomendações para atingir os mencionados objectivos: 

 

1º. Uma abordagem abrangente: 

O supervisor sustenta uma abordagem abrangente na protecção de dados pessoais 

que é também o ponto de partida para a comunicação e necessariamente a extensão 

de regras gerais da protecção de dados na cooperação policial e judicial em matéria 

criminal. Mas contrariamente à sugestão da Comissão, o supervisor acredita que o 

processamento de dados pelas Instituições Europeias deve também ser incluído no 

quadro legal. Também lembra à Comissão para incluir a protecção de dados nas 

Relações Externas e na Segurança Policial, sectores onde há um regime específico de 
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protecção de dados para os organismos europeus como a Europol e a Eurojust e a 

Directiva 2002/58. 

 

2º. Harmonização: 

O Supervisor entende que a futura harmonização da implementação da Directiva pelos 

Estados Membros é um dos principais objectivos do processo de revisão. Especifica as 

seguintes áreas que precisam de maior harmonização: Definições, Legalidade do 

processamento, Campo para o processamento de dados, Direitos subjectivos aos 

dados, Transferência internacional (BCR), Autoridades Nacionais de Protecção de 

Dados. 

O Supervisor também concorda com a Comissão que um sistema harmonizado de 

notificações reduziria custos administrativos para os controladores de dados e sugere 

uma forma de notificação estandardizada europeia. 

Finalmente o Supervisor acredita que a revisão do processo é também uma 

oportunidade para reconsiderar o tipo de instrumento legal para a protecção de 

dados. 

O Supervisor recomenda 1 REGULAMENTO e não 1 DIRECTIVA. 

“O Regulamento é um instrumento que é directamente aplicável nos Estados-

Membros, é um meio mais efectivo de protecção do direito fundamental à protecção 

de dados pessoais e para criar um real mercado interno onde os dados pessoais se 

possam mover livremente e onde o nível de protecção é igual independentemente do 

país ou do sector onde os dados são recolhidos e processados. A escolha por um 

Regulamento como um instrumento geral permite, quando necessário, tomar medidas 

directamente dirigidas aos Estados-Membros quando a flexibilidade é necessária. 

Isto também não influencia a competência dos Estados Membros para adoptar normas 

adicionais de protecção de dados, quando necessárias, em conformidade com o Direito 

Europeu. 
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3º. Reforço dos direitos individuais: 

Tendo em vista o aumento da invasão da privacidade individual por terceiras partes 

em linha com propósitos de anúncios (publicidade), escolha de público-alvo para 

publicidade, isto é através da exploração de dados pessoais, caminhando na internet, o 

Supervisor advoga o reforço das disposições existentes incluindo um princípio explicito 

de transparência. Por exemplo, uma disposição pode tornar ilegais políticas de 

privacidade que sejam opacas ou de difícil compreensão. 

O Supervisor também apoia a obrigação de relatar as violações de segurança, 

sugerindo normas adicionais para clarificar o conceito de informado, de 

consentimento esclarecido, transferência de dados e o direito de ser esquecido. O 

direito de ser esquecido (retirado de uma base de dados) pode ser implementado 

anexando aos dados uma data de obrigação de expiração, um conceito que já é 

aplicado nos registos criminais. 

O Supervisor sugere a adopção de previsões específicas pertencentes ao 

processamento de dados pessoais relativos a crianças, isto é previsões específicas 

protegendo as crianças contra a publicidade comportamental, bem como a introdução 

de mecanismos de reparação colectivos dos consumidores (as acções de classes). 

 

4º. Reforço do papel das organizações de controlo: 

O Supervisor é a favor da inserção de uma previsão geral para responsabilizar as 

organizações de controlo. Isto estimulará os controladores a pôr em prática medidas 

pró-activas, como por exemplo mecanismos de controlo interno, de modo a serem 

capazes de agir de acordo com todos os elementos da lei da protecção de dados. 

O Supervisor é de opinião que deve, em certos casos, também ser obrigatório 

demonstrar a conformidade da protecção de dados com o público em geral. Isto pode 

ser feito por exemplo, requerendo aos controladores incluir a protecção de dados nos 

Relatórios Públicos anuais. 

O Supervisor sugere a codificação do princípio da Privacidade desde a Concepção 

(Privacy by design) e considera isso como um problema de responsabilidade. “ A 

concepção da Privacidade refere-se à integração da protecção de dados muito no 

início dos novos produtos, serviços e procedimentos que vinculam o processamento de 



119 
 

dados pessoais. Mais especificamente, a previsão deve explicitamente requerer que as 

autoridades controladoras dos dados implementem medidas técnicas e 

organizacionais, ambas no tempo da concepção do sistema de processamento e no 

tempo do próprio processamento, particularmente com vista a assegurar a protecção 

de dados pessoais e prevenir qualquer processamento de dados pessoais não 

autorizado”. O Supervisor considera, acima de tudo, criar uma obrigação dirigida aos 

criadores e produtores de novos produtos e serviços com igual impacto na privacidade 

e na protecção de dados. 

O Supervisor apoia a ideia da Comissão do projecto de certificação europeia para a 

privacidade compatível com produtos e serviços. 

 

5º. Globalização e lei aplicável: 

Para encontrar uma solução para a questão difícil da lei aplicável, o supervisor é a 

favor do desenvolvimento de normas internacionais. Entretanto, até que estas normas 

sejam adoptadas, o Supervisor sugere a clarificação de critérios de determinação da lei 

aplicável. O Supervisor propõe que o Direito Europeu seja aplicável quando os dados 

pessoais forem processados fora das fronteiras da União Europeia, mas quando há 

uma justificada demanda fazendo apelo ao Direito Europeu. Por exemplo serviços não 

europeus da nuvem informática tendo como alvo os residentes na União Europeia é 

uma ilustração de como isto é uma necessidade. 

Num ambiente em que os dados não são fisicamente armazenados e processados num 

local fixo, onde os fornecedores de serviços e os utilizadores estão localizados em 

diferentes países e estão interferindo nos dados pessoais, é muito difícil verificar quem 

é o responsável para reclamar. 

Mas se o instrumento legal for um Regulamento, aplicável uniformemente por todos 

os Estados-Membros a necessidade de complicadas normas aplicáveis torna-se menos 

urgente. Esta é uma das razões pelas quais o Supervisor é fortemente a favor da 

adopção de um Regulamento. 
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O Supervisor também defende totalmente o objectivo da Comissão de tornar mais

eficientes os procedimentos correntes para uma transferência internacional de dados

criando especialmente Normas Obrigatórias das Pessoas Colectivas.

6º. A área da Polícia e da Justiça:

Como foi mencionado acima, o Supervisor acredita que a área da cooperação policial e

judicial deve ser incluída num instrumento geral. Por exemplo, as Autoridades Centrais

da Protecção de Dados Pessoais devem ter os mesmos poderes em relação às

autoridades policiais e judiciais como têm em relação a outros controladores. Isto não

deve excluir normas especiais, necessárias e proporcionais. Devem ser introduzidas

especiais salvaguardas para a protecção individual, como as relacionadas com o

processamento dos dados pessoais genéticos e biométricos no campo reforçado da lei.

7º. Autoridades Centrais de Protecção de Dados e cooperação entre estas Autoridades:

O Supervisor defende a sugestão da Comissão de reforçar a independência, os

recursos e os poderes das Autoridades Centrais de Protecção de Dados.

Acrescentando, o Supervisor sugere a definição da independência na nova lei, bem

como deve ser requerido que lhes sejam dados suficientes recursos humanos e

financeiros de forma a tornar esta independência possível. O Supervisor encoraja mais

cooperação entre as Autoridades Centrais no reforço de acções com a ajuda do Grupo

do artigo 29º (Working Party).O Supervisor também aspira a mais independência e

mais poderes de autoridade do Working Party.

2. Perspectiva de Viviane Reding

Perspectiva de Viviane Reding180 para a proposta de revisão do quadro legal europeu

da protecção de dados, a proposta de revisão da Directiva 95/46/CE.181

180 Vice Presidente da Comissão Europeia e Comissária para a Justiça, Direitos Fundamentais e Cidadania.
181 In http://ediscoverymap.com/2011/03/the - review-of-the-eu-data-prtection-framework, artigo de Monique Altheim.
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Trata-se de um discurso de Viviane Reding, em 16 de Março de 2011, no Parlamento 

Europeu numa reunião com o grupo “European Privacy Platform”. Reding começa por 

lembrar à audiência que a Carta dos Direitos Fundamentais e o Tratado de Lisboa 

garantem o direito à protecção dos dados pessoais na União Europeia como um direito 

humano. 

Monique Altheim tece algumas diferenças entre o sistema europeu e o norte-

americano. 

Nos Estados Unidos nunca foi reconhecido a privacidade e a protecção dos dados 

pessoais como um direito humano. Em lugar disso, parece haver o consenso na 

necessidade da introdução duma carta global de privacidade (ou “Uma Carta dos 

Direitos de Privacidade do Consumidor) com alguns princípios básicos garantidos 

porque isto poderá oferecer uma vantagem competitiva para as empresas através do 

aumento da confiança dos consumidores e desenvolver o comércio internacional pelo 

alinhamento dos Estados Unidos com os Princípios da Privacidade da APEC Asia-Pacific 

Economic Coordination e a Directiva da União Europeia. Segundo Monique Altheim na 

competição de interesses entre os direitos individuais e o comércio, nos Estados 

Unidos o comércio vem sempre em primeiro lugar. A diferença da abordagem vem 

logo traduzida na linguagem utilizada. Enquanto na União Europeia o debate é sobre 

“indivíduos, pessoas, cidadãos europeus e dados pessoais”, nos Estados Unidos as 

preocupações parecem ser só os consumidores. 

 

Viviane Reding expõe os quatro pilares que devem assentar os direitos de privacidade 

e protecção de dados pessoais: 

1º. O direito ao esquecimento 

O direito (e não a mera possibilidade) de o titular dos dados pessoais retirar o seu 

consentimento ao processamento de dados com uma inversão do ónus da prova 

mudando para o processador de dados que teria de provar que a retenção dos dados é 

necessária. 
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2º. Mais transparência 

As pessoas devem ser informadas quais os dados que estão a ser recolhidos e para que 

fim. Precisam de saber como poderão os mesmos ser usados por terceiros. Devem 

conhecer os seus direitos e saber qual a autoridade a que devem-se dirigir no caso 

desses direitos serem violados. Devem ser informados sobre os riscos relacionados 

com o processamento dos seus dados pessoais de modo a que não percam o controlo 

sobre os seus dados e que dos seus dados não seja feito um mau uso. Isto é 

particularmente importante para os jovens num mundo em linha. 

 

3º. Privacidade como padrão 

Viviane Reding introduz um novo conceito “Privacy by default”. Os parâmetros da 

privacidade são desenhados para serem facilmente encontrados e manipulados pelo 

usuário, para que não se precise de ser um engenheiro para se encontrar os 

parâmetros de privacidade. 

 

4º. Protecção independentemente da localização dos dados 

Desde que a protecção dos dados dos cidadãos europeu é um direito fundamental 

Reding defende que eles devem ser salvaguardados independentemente do lugar de 

localização dos dados, seja num servidor ou nos tratadores de dados. 

Reding cita o seguinte exemplo: “ Por exemplo uma empresa de comunicações em 

rede estabelecida nos Estados Unidos que tem activos milhões de usuários na Europa 

precisa de cumprir as normas da União Europeia”. Isto quer dizer que o Facebook, o 

Google têm de aderir às regras da União Europeia sobre privacidade e protecção de 

dados pessoais. 

Em suma a Comissão Europeia defende uma mais rigorosa transparência e o adicionar 

de mais um direito aos direitos de protecção de dados pessoais, o direito ao 

esquecimento, e uma maior protecção face à internet, indo em direcção a uma maior 

protecção dos seus cidadãos na aplicação rigorosa da protecção de dados. 

Perguntaram a Viviane Reding sobre a possibilidade de incluir a auto-regulação num 

futuro quadro legal. Ela respondeu que “a auto-regulação é um conceito interessante, 
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mas tem de ser baseado na lei da União Europeia, tem de ser compatível com a lei da 

União Europeia e tem de ser aplicável.” 

 

3. A posição da Comissão 

A Comissão fez uma Comunicação Com (2010) em 4.11.2010 ao Parlamento Europeu, 

ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões sobre uma 

Abordagem Abrangente da Protecção de Dados Pessoais da União Europeia, onde 

estão desenvolvidos os pontos que serão incluídos na próxima reforma da directiva182: 

A Comissão irá: 

- Garantir uma aplicação coerente das normas de protecção de dados, tendo em conta 

o impacto das novas tecnologias sobre os direitos e liberdades dos indivíduos. 

- Introduzir no enquadramento legal um princípio geral de processamento 

transparente de dados pessoais; 

- Introduzir obrigações específicas para os responsáveis pelo tratamento de dados 

sobre o tipo de informação a ser prestada e sobre as modalidades de fornecimento de 

informações, inclusive em relação às crianças; 

- Elaborar uma ou mais formas padrão da UE (informações de privacidade) para ser 

usado pelos responsáveis pelo tratamento de dados; 

- Introduzir no quadro jurídico geral, uma obrigação de notificação da violação de 

dados pessoais, incluindo os destinatários de tais notificações e os critérios para 

desencadear a obrigação de notificar. 

- Reforçar o princípio da minimização dos dados; 

- Melhorar as modalidades para o exercício efectivo dos direitos de acesso, 

rectificação, apagamento ou o bloqueio dos dados (por exemplo, através da 

introdução de prazos de resposta aos pedidos dos indivíduos, permitindo o exercício 

                                                           
182EUROPEAN COMMISSION ,Brussels, 4.11.2010, COM(2010) 609 final, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 
EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, A 
comprehensive approach on personal data protection in the European Union.  



124 
 

do direito de acesso por meios electrónicos, devendo esse direito ser assegurado 

gratuitamente como princípio. 

- Clarificar o “ chamado direito ao esquecimento”, ou seja, o direito dos indivíduos de 

terem os seus dados não processados e excluídos quando eles não sejam mais 

necessários para fins legítimos.  

- Complementar os direitos dos titulares dos dados, garantindo a portabilidade dos 

dados, ou seja, fornecendo o direito explícito do indivíduo a retirar os seus próprios 

dados (por exemplo, as suas fotos ou uma lista de amigos) de um aplicativo ou serviço 

para que os dados retirados possam ser transferidos para outro aplicativo ou serviço, 

tanto quanto tecnicamente possível, sem obstáculos a partir dos responsáveis pelo 

tratamento de dados. 

- Possibilitar o co-financiamento de actividades de sensibilização sobre protecção de 

dados através do Orçamento da União; 

- Clarificar e reforçar as regras sobre o consentimento; 

- Incluir outras categorias como “dados sensíveis ", incluindo os dados genéticos; 

- Clarificar e harmonizar as condições que permitem o processamento de categorias de 

dados sensíveis. 

- Possibilitar o poder de intentar uma acção perante os tribunais nacionais às 

autoridades de protecção de dados e às associações da sociedade civil, bem como a 

outras associações representativas dos interesses das pessoas em causa; 

- Avaliar a necessidade de reforço das disposições existentes em matéria de sanções, 

por exemplo, incluindo sanções penais em caso de graves violações de protecção de 

dados, a fim de torná-los mais eficazes. 

- Examinar os meios para alcançar uma maior harmonização das regras de protecção 

de dados a nível da UE. 

- Explorar diferentes possibilidades para a simplificação e harmonização do sistema de 

notificação actual, incluindo o desenho de um possível formulário de inscrição 

uniforme em toda a União Europeia. 
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- Clarificar as disposições da legislação aplicável, incluindo os  actuais critérios  de 

determinação, a fim de melhorar a segurança jurídica, esclarecer Estados-Membros da 

responsabilidade pela aplicação das regras de protecção de dados e, finalmente, 

fornecer o mesmo grau de protecção dos titulares de dados da UE, 

independentemente da localização geográfica do responsável pelo  tratamento dos 

dados. 

- Alargar a responsabilidade do responsável pelo tratamento de dados: 

Fazer a nomeação de um responsável independente de Protecção de Dados e 

harmonizar as regras relacionadas com suas tarefas e competências.   

- Evitar encargos administrativos desnecessários, especialmente em pequenas e micro 

-empresas; 

- Criar uma obrigação jurídica para os processadores de dados, obrigando-os a levar a 

cabo uma avaliação do impacto da protecção de dados em casos específicos, por 

exemplo, quando os dados sensíveis estão a ser processados, ou quando o tipo de 

processamento envolve riscos específicos, especialmente quando se utiliza tecnologias 

específicas, mecanismos ou procedimentos, incluindo perfis ou vigilância por vídeo; 

- Promover ainda mais o uso de PETs e a aplicação concreta do conceito de privacidade 

desde a concepção. 

- Incentivar ainda mais a auto-regulação, incluindo a promoção de códigos de conduta; 

- Explorar a viabilidade da criação de sistemas de certificação da UE no domínio da 

privacidade e da protecção de dados. 

- Estender a aplicação das regras de protecção de dados gerais para as áreas 

da cooperação policial e judiciária em matéria penal, incluindo para o processamento a 

nível doméstico, proporcionando, sempre que necessário, às limitações harmonizadas 

de protecção de dados, certos direitos dos indivíduos, por exemplo, sobre o direito de 

acesso ou ao princípio da transparência; 
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- Introduzir disposições específicas e harmonizadas na protecção de dados para fins de 

direito penal (por exemplo na protecção de dados sobre o processamento de genética) 

distinguir as diversas categorias de titulares dos dados (testemunhas, suspeitos, etc) na 

área da cooperação policial e judiciária em matéria penal; 

 

- lançar, em 2011, uma consulta de todas as partes interessadas sobre a melhor 

maneira de rever os actuais sistemas de supervisão na área da cooperação policial e 

judicial, cooperação em matéria penal, a fim de garantir uma protecção eficaz e dados 

consistentes e supervisão em todas as instituições, órgãos e agências da União;183 

- Melhorar e agilizar os procedimentos em vigor para as transferências internacionais 

de dados, incluindo instrumentos juridicamente vinculativos, a fim de garantir uma 

mais uniforme e coerente abordagem da UE  em relação a países terceiros e 

organizações internacionais;  

- Esclarecer o procedimento, especificar os critérios e requisitos para avaliar o nível de 

protecção adequado de dados de um país terceiro ou duma organização internacional; 

 

- Definir os elementos fundamentais da UE de protecção de dados, o que poderá ser 

usado para todos os tipos de acordos internacionais;  

- Continuar a promover o desenvolvimento de elevados padrões legais e técnicos de 

protecção de dados em países terceiros e a nível internacional; 

- Lutar pelo princípio da reciprocidade de protecção nas acções internacionais da 

União e, em particular no que respeita os titulares dos dados, cujos dados são 

exportados da EU para terceiros países; 

 

- Reforçar a sua cooperação, para o efeito, com os países terceiros e  organizações 

internacionais, como a OCDE, o Conselho da Europa, as Nações Unidas e outras 

organizações regionais; 

 

                                                           
183 Em 25 de Janeiro de 2012 a Comissão apresentou propostas para a revisão do quadro legal de protecção de dados 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm
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- Reforçar, clarificar e harmonizar o estatuto e os poderes das autoridades nacionais, 

Autoridades de Protecção de Dados, no novo quadro legal, incluindo a aplicação 

integral do conceito de completa independência; 

- Melhorar a cooperação e a coordenação entre as Autoridades de Protecção de 

Dados; 

- Garantir uma aplicação mais coerente das regras de protecção de dados da UE em 

todo o mercado interno. Isso pode incluir o fortalecimento do papel dos supervisores 

nacionais de protecção de dados, coordenar melhor o seu trabalho através do Grupo 

de Trabalho do artigo 29 (que deve tornar-se um mais corpo transparente), e / ou a 

criação de um mecanismo para garantir a coerência no mercado interno, sob a 

autoridade da Comissão Europeia. 
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CAPÍTULO V  

A Jurisprudência do Tribunal de Justiça 

Caso Lindqvist – Proc C-101/01 

Este acórdão constitui um marco no seio da produção jurisprudencial europeia no que 

respeita à protecção de dados pessoais e, muito especificamente, no que se refere à 

protecção dos dados pessoais e da privacidade na Internet. 

Neste caso o Tribunal de Justiça da União Europeia declarou que os principais 

princípios da Directiva 95/46/CE se aplicam ao uso de dados pessoais na Internet. O 

facto de referir, numa página da Internet, várias pessoas identificando-as pelo nome 

ou outros meios, por exemplo dando o seu número de telefone, ou informações 

relacionadas com as condições de trabalho ou os seus lazeres nos tempos livres 

(hobbies) constitui “processamento de dados pessoais total ou parcialmente por meios 

automáticos”, no sentido do artigo 3º (1) da Directiva 95/46. 

 Este tratamento não estava coberto por nenhuma das excepções enumeradas no 

artigo 3º, parágrafo 2 da Directiva 95/46, incluindo a 2ª excepção “actividades que 

foram executadas no decurso da vida privada ou familiar dos indivíduos”. Esta 

excepção não pode ser invocada quando o processamento dos dados pessoais consiste 

na publicação na Internet, então esses dados tornam-se acessíveis para um número 

indefinido de pessoas. (ver parágrafos 27, 38, 43-48). 

O caso é o seguinte: Uma senhora de nacionalidade sueca de nome Lindqvist, 

catequista numa paróquia da sua cidade, aprendeu a manusear a internet, 

nomeadamente a criar sítios e a introduzir informação nesses sítios. Pensando na 

utilidade para a comunidade, criou em sua casa e através do seu computador pessoal 

uma página na internet dedicada à catequese, introduzindo nessa página os nomes 

completos, a situação familiar, as funções que exercem, os hobbies, os números de 

telefone e outros dados dos seus colegas catequistas, para que qualquer paroquiano 

pudesse consultar e obter as informações úteis que necessitasse. Em relação a uma 
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colega indicou que a mesma estava de baixa e que tinha um problema de saúde, uma 

lesão num pé. 

O administrador do sítio da Igreja sueca criou uma ligação entre este sítio e o sítio da 

Srª Lindqvist. 

A Srª Lindqvist não informou os seus colegas sobre a criação da página e não obteve o 

consentimento destes sobre a introdução dos seus dados pessoais, bem como não 

notificou a autoridade sueca de protecção de dados pessoais (a Datainspektion) do 

tratamento de dados que tinha efectuado. 

A Srª Lindqvist foi acusada de ter procedido a tratamento de dados pessoais sem 

notificação da autoridade de controlo de protecção de dados sueca, de ter procedido 

ao tratamento de dados pessoais sensíveis e de os ter transferido para países terceiros 

sem o consentimento dos titulares dos dados. 

Por despacho de 23 de Fevereiro de 2001, o Göta Hovrätt (tribunal sueco) submeteu 

ao Tribunal de Justiça sete questões prejudiciais sobre a interpretação da Directiva 

95/46/CE. Estas questões respeitam em particular ao âmbito de aplicação da directiva, 

à transferência de dados pessoais para países terceiros, à compatibilidade da directiva 

com os princípios gerais da liberdade de expressão e à possibilidade de prever a nível 

nacional uma regulamentação mais restritiva do que a comunitária.  

A primeira questão formulada ao Tribunal de Justiça pelo Tribunal sueco foi a de saber 

se a menção de uma pessoa feita pela Srª Lindqvist, revelando informações sobre essa 

pessoa numa página da internet, constitui um tratamento de dados pessoais para 

efeitos da Directiva 95/46/CE e se esse tratamento se revela total ou parcialmente 

automatizado para efeitos de aplicação desta directiva. 

O advogado da Srª Lindqvist considerou que não era razoável que a simples menção de 

um nome e dos dados pessoais num texto de uma página da Internet fosse um 

tratamento automatizado de dados pessoais. 

A Comissão Europeia considerou que a Directiva se aplica a qualquer tratamento de 

dados pessoais independentemente dos meios técnicos utilizados. 
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A Suécia considerou que o tratamento de dados pessoais por computador constitui 

tratamento de dados pessoais para efeitos da Directiva. 

A Holanda184 considerou que a inserção de dados pessoais numa página da Internet, 

através de um computador e de um servidor, constitui tratamento de dados pessoais 

para efeitos da Directiva. 

O Tribunal de Justiça recorreu ao conceito de dados pessoais da al. a) do artigo 2º da 

Directiva 95/46/CE concluindo que o comportamento da Srª Lindqvist configurava um 

verdadeiro tratamento de dados pessoais. A criação de uma página na Internet, a sua 

instalação num servidor e a introdução de informações relativas às pessoas, tornando-

as acessíveis as pessoas que se ligam à Internet era um tratamento de dados pessoais 

por meios automatizados. 

A definição do conceito de “dados pessoais” da al. a) do artigo 2º da Directiva é 

“qualquer informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável 

(“pessoa em causa”); é considerado identificável todo aquele que possa ser 

identificável todo aquele que possa ser identificado, directa ou indirectamente, 

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; 

O Tribunal de Justiça considerou que a noção “de dados pessoais” abrange 

seguramente o nome de uma pessoa a par do seu contacto telefónico ou de 

informações relativas às suas condições de trabalho ou aos seus passatempos. 

A definição do conceito de “tratamento de dados pessoais” prevista no artigo 2º, al. b) 

da Directiva é “qualquer operação ou conjunto de operações efectuadas sobre dados 

pessoais, com ou sem meios automatizados, tais como a recolha, registo, organização, 

conservação, adaptação ou alteração, recuperação, consulta, utilização, comunicação 

por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de colocação à disposição, com 

comparação ou interconexão, bem como o bloqueio, apagamento ou destruição;”. 

                                                           
184 Nos termos do artigo 23º do Estatuto do Tribunal de Justiça é permitido aos Estados-Membros produzir observações que 
entenderem pertinentes ao caso. 
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Estas definições são muito latas e abrangem na sua letra qualquer operação que

envolva uma qualquer informação sobre uma pessoa identificada ou identificável.

Importa explanar alguns critérios densificadores e hermenêuticos desse conceito. A

finalidade do tratamento apesar de não definido na directiva é uma noção chave para

a identificação de um tratamento de dados pessoais.

Como diz Eduardo Campos185: “A utilização de informação sobre pessoas identificadas

ou identificáveis, através de um processamento e/ou organização dessa informação

para uma finalidade que não se esgota, antes supera, esse procedimento, isto é, para

atingir um objectivo ou servir um propósito que se serve do processamento mas que lhe

é exógeno, finalidade que, geralmente se não consuma num só acto nem na própria

organização da informação, essa utilização dizíamos, evidencia o tratamento de dados

pessoais.”

De facto, o que a Srª Lindqvist fez foi a introdução de informação sobre determinadas

pessoas, de modo organizado, num espaço cibernético que permanentemente permite

a consulta, reiterada, por qualquer pessoa, onde quer que esteja, por um período

prolongado.

O facto do tratamento ser automatizado ou não não tem qualquer relevância em

termos da aplicação da Directiva pois nos termos do nº1 do artigo 3º da Directiva, a

Directiva aplica-se também a tratamentos não automatizados, sendo a regra da

neutralidade tecnológica, devendo o nível de protecção ser elevado

independentemente da tecnologia utilizada, apesar da utilização de Tecnologia de

Informação e Comunicação (TIC) potenciar o risco para a protecção dos dados pessoais

e da privacidade.

A segunda questão colocada pelo tribunal sueco prendeu-se com as excepções

estipuladas pelo nº 2 do artigo 3º da Directiva186, perguntando se o tratamento de

185 “Internet e Protecção de Dados Pessoais – Recensão do Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 6 de Novembro de
2003, proferido no Processo nº C-101/01” in “Sub Júdice” nº 35 – (Abril/Junho de 2006), pág. 94.
186 Artigo 3º, 2. A presente directiva não se aplica ao tratamento de dados pessoais:
-efectuado no exercício de actividades não sujeitas à aplicação do direito comunitário, tais como as previstas nos títulos V e VI do
Tratado da União Europeia, e, em qualquer caso, ao tratamento de dados que tenha como objecto a segurança pública, a defesa, a
segurança do Estado (incluindo o bem – estar económico do Estado quando esse tratamento disser respeito a questões de
segurança do Estado), e as actividades do Estado no domínio do Direito Penal,
-efectuado por uma pessoa singular no exercício de actividades exclusivamente pessoais ou domésticas.
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dados pessoais da Srª Lindqvist estava abrangido pelas excepções consagradas naquela 

norma. 

Para o advogado da Srª Lindqvist um privado que cria páginas na internet no âmbito de 

uma actividade não lucrativa, logo não económica, não está sujeito ao Direito 

Comunitário. De contrário, a Directiva 95/46/CE extravasava os limites ditados pelo 

artigo 95º do Tratado da Comunidade Europeia, deixando de regulamentar apenas o 

mercado interno e passando a regulamentar também o direito dos privados à 

liberdade de expressão. Daí que a actuação da Srª Lindqvist tinha necessariamente de 

se enquadrar nas excepções à aplicação da Directiva. 

A Comissão Europeia considerou que a página criada pela Srª Lindqvist estava 

abrangida pela directiva não se enquadrando em nenhuma das excepções. O nº 2 do 

artigo 3º da Directiva pode ter duas interpretações distintas: ou se limita o alcance 

desta norma aos exemplos aí previstos (as actividades incluídas nos Títulos V e VI do 

TUE, na actividade da segurança pública, defesa e segurança do Estado) ou se exclui 

também do âmbito de aplicação desta Directiva o exercício de qualquer actividade não 

abrangida pelo Direito da União Europeia. No entendimento da Comissão, o Direito da 

União não se esgota na regulamentação das quatro liberdades, fazendo ainda parte do 

ordenamento europeu o artigo 6º do Tratado da União Europeia, a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, tal como a Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem e a Convenção nº 108 do Conselho da Europa relativa à protecção dos 

indivíduos face à recolha e tratamento de dados pessoais por meios informatizados. A 

directiva visa regulamentar a livre circulação de dados pessoais como exercício, e não 

apenas e tão só como actividade económica, mas igualmente como actividade social 

no âmbito da integração e funcionamento do mercado interno. Não aplicar a Directiva 

a actividades não económicas levantaria graves problemas e por exemplo as páginas 

da Internet com dados pessoais estigmatizantes deixariam de ser abrangidas e os 

titulares desses dados deixariam de merecer protecção ao tratamento dos seus dados 

pessoais. 

Estranhamente, porém a Comissão defendeu que a criação da página pela Srª Lindqvist 

era o resultado de uma criação artística e literária para efeitos do artigo 9º da 
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Directiva. Este artigo diz que “Os Estados-Membros estabelecerão isenções ou 

derrogações… para o tratamento de dados pessoais efectuado para fins 

exclusivamente jornalísticos ou de expressão artística ou literária, apenas na medida 

em que sejam necessárias para conciliar o direito à vida privada com as normas que 

regem a liberdade de expressão.” 

Não conseguimos vislumbrar de que modo a actividade da Srª Lindqvist pode ser 

integrada numa criação artística. 

O Tribunal de Justiça decidiu, quanto a esta questão, que o recurso ao artigo 95º do 

TCE não pressupunha ligação efectiva com a livre circulação entre os Estados-

Membros. De contrário os limites da aplicação da Directiva tornar-se-iam aleatórios e 

obstariam à aproximação e harmonização legislativas, criariam obstáculos ao mercado 

interno e provocariam disparidades legislativas entre os Estados-Membros. 

Interpretando o primeiro travessão do nº 2 do artigo 3º da Directiva o Tribunal 

considerou que as actividades excepcionadas por esta norma serão sempre actividades 

estatais ou desencadeadas por autoridades estatais ou públicas, não se reportando a 

actividades dos particulares. Daí que a actuação da Srª Lindqvist não se pudessse 

inserir nas excepções do primeiro travessão do nº 2 do artigo 3º da Directiva. Decidiu 

também o Tribunal que a actividade da Srª Lindqvist não integra o conceito de 

actividade exclusivamente pessoal ou doméstica para efeitos do segundo travessão do 

nº 2 do artigo 3º da Directiva. 

Actividades exclusivamente pessoais ou domésticas devem merecer uma interpretação 

restritiva sempre que se afira da sua verificação, não podem extravasar o círculo 

espacial e cognoscível estritamente pessoal ou doméstico o que significa que um 

tratamento que se divulga pela Internet nunca poderá ser, por natureza, um 

tratamento efectuado no exercício de uma actividade exclusivamente pessoal ou 

doméstica. 

Como diz Eduardo Campos187 em resposta à visão do advogado da Srª Lindqvist: “A 

cidadania europeia consagrada no artigo 17º do TCE, mesmo sendo uma “cidadania 

derivada”, surgida e definida por indexação à cidadania nacional dos Estados-

                                                           
187 No artigo citado. 
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Membros não deixa de acarretar a abrangência universal dos direitos, liberdades e 

garantias fundamentais dos cidadãos, quer no domínio do sector público, quer no 

domínio das relações privadas. Daí que a Directiva, saindo do contexto da União 

Europeia e tendo por fim a instauração e aperfeiçoamento do Mercado Interno, não 

deixa de se propor promover a democracia com base nos direitos fundamentais e a 

contribuir para o progresso económico e social e o bem - estar dos indivíduos, o que 

pressupõe a sua aplicabilidade a todos os sectores da vida social. De resto, o artigo 6º 

do TUE é explícito no respeito pelos direitos fundamentais, tais como se apresentam na 

CEDH. Assim sendo, a Directiva não prevê qualquer excepção para os sectores não 

lucrativos, até porque o Mercado Interno inclui, sob determinada perspectiva, agentes 

e actividades não lucrativos.” 

Uma terceira questão levantada a título prejudicial pelo Tribunal sueco perante o 

Tribunal de Justiça consistiu em saber se a informação relativa a uma colega, 

identificada pelo nome, referindo que se encontra lesionada num pé e, por via dessa 

lesão, se encontra de baixa, constituíam dados pessoais de saúde (dados pessoais 

sensíveis) para efeitos do nº 1 do artigo 8º da Directiva. 

Aqui a resposta foi que o nº1 do artigo 8º da Directiva188 deve merecer uma 

interpretação lata, abrangendo toda e qualquer informação sobre os aspectos físicos e 

psíquicos relacionados com a saúde das pessoas, pelo que as informações introduzidas 

pela Srª Lindqvist na página da Internet sobre a lesão da sua colega constituem dados 

pessoais de saúde para efeitos de classificação e regime do nº 1 do artigo 8º da 

Directiva. 

A Directiva 95/46/CE não define dados pessoais de saúde. 

O Parágrafo 45 do Memorando Explicativo da Convenção nº 108 do Conselho da 

Europa define dados pessoais de saúde com aqueles que abarcam as informações 

sobre o estado físico e mental, no passado, no presente e no futuro. As informações 

                                                           
188 Diz o nº 1 do artigo 8º da Directiva: “Os Estados-Membros proibirão o tratamento de dados pessoais que revelem a origem 

racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, a filiação sindica, bem como o tratamento de dados 

relativos à saúde e à vida sexual.” 
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podem referir-se a uma pessoa doente, saudável ou já falecida. Esta categoria de 

dados pessoais inclui aquelas informações sobre o abuso de álcool e o uso de drogas. 

O Anexo à Recomendação nº R (97) 5 do Comité de Ministros do Conselho da Europa 

afirma que a expressão “dados médicos” refere-se a todos os dados de carácter 

pessoal relativos à saúde duma determinada pessoa e inclui os dados manifesta e 

estritamente ligados com a saúde, além de informações genéticas. 

A interpretação do nº 1 do artigo 8º da Directiva deve operar-se através de um 

exercício hermenêutico expansivo.189 

O tribunal sueco não levantou a questão de os dados evidenciarem as opções 

religiosas das pessoas envolvidas (catequistas) e como tal também são dados sensíveis. 

A quarta questão levantada pelo Tribunal Sueco teve a ver com a noção de 

transferência de dados pessoais para países terceiros na acepção do artigo 25º da 

Directiva 95/46/CE190. Perguntou o tribunal se existia transferência de dados pessoais 

para países terceiros, quando uma pessoa de um Estado – Membro introduzia numa 

página da Internet, albergada num servidor desse mesmo Estado – Membro, dados 

pessoais que ficavam acessíveis a qualquer pessoa que se ligasse à Internet, mesmo 

que se encontrasse em países terceiros. Perguntou ainda o Tribunal Sueco se a 

resposta seria a mesma no caso de ninguém de um país terceiro ter tido acesso a esses 

dados pessoais ou no caso de o servidor onde a página da Internet estivesse instalada 

se encontrasse em país terceiro. 

                                                           
189 (Conclusões do Seminário Ibero – Americano das Entidades de Protecção de Dados, realizado entre 3 e 5 de Maio de 2006, em 

Santa Cruz de la Sierra, Bolívia). 

 
190 O artigo 25º da Directiva diz que “os Estados-Membros estabelecerão que a transferência para um país terceiro de dados 

pessoais objecto de tratamento, ou que se destinem a ser objecto de tratamento após a sua transferência, só pode realizar-se se…o 

país terceiro em questão assegurar um nível de protecção adequado (nº1). 

Sempre que a Comissão verificar, nos termos do procedimento previsto no nº 2 do artigo 31º, que um país terceiro não assegura 

um nível de protecção adequado na acepção do nº 2 do presente artigo, os Estados-Membros tomarão as medidas necessárias 

para impedir qualquer transferência de dados de natureza idêntica para o país terceiro em causa (nº4). 

 



136

Este  ar�go  tem  em  mente  permi�r  aos  Estados-Membros  controlar a transferência 

de dados pessoais para terceiros países e proibir essa transferência quando não

oferecem um nível adequado de protecção.

A Holanda entendeu que não estando definida na Directiva o conceito de

“transferência”, este conceito visa a transferência deliberada de dados pessoais para

países não membros da União Europeia, sem distinção da forma como os mesmos

dados pessoais são tornados acessíveis a terceiros. Assim a simples introdução de

dados pessoais numa página da Internet não constituía uma transferência de dados

pessoais para efeitos do artigo 25º da Directiva.

O Reino Unido considerou que o artigo 25º da Directiva tinha em vista a transferência

de dados pessoais para países terceiros à União Europeia, não o acesso a esses dados

por parte desses países. O conceito de transmissão implicava a remessa de dados

pessoais por uma pessoa/entidade que se encontrasse num local para outra

pessoa/entidade que se encontrasse noutro local.

O Tribunal de Justiça elaborou dois critérios para aferir se havia ou não transferência

de dados pessoais para países terceiros: O primeiro é o critério da natureza técnica

que permita o acesso aos dados pessoais por parte dos países terceiros. O segundo é o

critério do objectivo do Capítulo IV da Directiva, onde o artigo 25º se insere.

Tecnicamente o que acontece quando se introduzem dados pessoais na Internet é que

esses dados são transmitidos ao fornecedor de serviços “anfitrião”. Este gere a infra-

estrutura de forma a armazenar os dados pessoais introduzidos e a fazer a conexão

com o servidor que alberga o sítio na Internet. Será a partir daqui que qualquer pessoa

ligada à Internet pode aceder aos dados pessoais. Os computadores que compõem a

infra-estrutura e fazem essa conexão estão geralmente instalados em países diferentes

do país onde se encontra o servidor “anfitrião”. Os dados pessoais que se encontram

na Internet podem ser consultados por qualquer pessoa a qualquer momento e onde

quer que ela se encontre. Mas isso não quer dizer que tenha havido transferência de

dados pessoais e a ter havido essa transferência não foi feita pela senhora Lindqvist

mas pelo servidor que fez a conexão com o sítio da Internet.
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Relativamente ao segundo critério o Tribunal de Justiça considerou que o Capítulo IV 

da Directiva 95/46/CE previa um regime especial sobre a transferência de dados 

pessoais relativamente ao Capítulo II da mesma Directiva. O objectivo especial desse 

regime está consagrado nos Considerandos 56 a 60 da Directiva. 

Considerando que os fluxos transfronteiriços de dados pessoais são necessários ao 

desenvolvimento do comércio internacional, o carácter adequado do nível de 

protecção oferecido por um país terceiro deve ser apreciado em função de todas as 

circunstâncias associadas à transferência ou a uma categoria de transferências.  

Não existe na Directiva qualquer considerando ou artigo relativo à Internet. Tendo em 

conta o estádio avançado da Internet em 1995, ano da Directiva, entendeu o Tribunal 

de Justiça não se deveria inserir no conceito de transferência para países terceiros a 

introdução de dados pessoais na Internet.  

O Tribunal considerou que esse processamento não é uma transferência para países 

terceiros no sentido do artigo 25º da Directiva 95/46. Uma outra interpretação poderia 

resultar numa situação impossível em que os Estados – Membros se veriam obrigados 

a prevenir que nenhum dado pessoal fosse posto nos sítios da Internet pois um dos 

países em que os sítios fossem acessíveis poderia ser considerado como não 

assegurando um nível adequado de protecção requerido pela Directiva. Por isso, não 

se pode presumir que o artigo 25º seja aplicado ao carregamento de dados, por um 

indivíduo na posição da Srª Lindqvist, numa página da Internet, mesmo que esses 

dados sejam acessíveis a pessoas de terceiros países com meios técnicos para 

acederem a eles (parágrafos 63-64, 68, 71). 

A Senhora Lindqvist não transferiu dados pessoais para países terceiros. 

Esta é uma questão com muito interesse da decisão judicial que levanta muitas 

dificuldades e desafios no seio da protecção de dados pessoais. Se a introdução de 

dados pessoais na rede da Internet não é uma transferência de dados para países 

terceiros para efeitos do artigo 25º da Directiva então as limitações e as 

regulamentações dos artigos 25º e 26º da Directiva deixam de ter qualquer eficácia 

pois as transferências de dados pessoais para países terceiros passam a ser totalmente 
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livres e insindicáveis a partir do momento em que os dados pessoais são introduzidos

num sítio da Internet instalado num Estado-Membro ao qual acedem todas as pessoas

e entidades de todo o lado do planeta.

Trata-se duma matéria central da protecção de dados pessoais no contexto da

globalização e da Sociedade da Informação.191

Outra questão muito interessante que se levanta neste acórdão é a questão da

exigência de condições de segurança especiais para o processamento de dados

pessoais de saúde. O processamento de dados pessoais de saúde pela Srª Lindqvist

teria de se rodear de condições de segurança da informação que obstassem ao acesso

indevido por parte de terceiros, em obediência ao artigo 17º da Directiva (Segurança

do tratamento).

A regra da neutralidade tecnológica. A utilização de uma determinada tecnologia (a

Internet) para o tratamento de dados pessoais não pode implicar uma menor

protecção de dados pessoais.192

A Internet traz novos desafios para o regime da protecção da privacidade e da

protecção dos dados pessoais não apenas dos próprios utilizadores mas também de

pessoas terceiras face a esses utilizadores.

A penúltima questão que o Tribunal sueco colocou ao Tribunal de Justiça foi a de saber

se a Directiva 95/46/CE implicava uma restrição violadora da liberdade de expressão

191 A este propósito os Processos C-317/04 e C-318/04 do Tribunal de Justiça da União Europeia. Trata-se de acções judiciais

propostas pelo Parlamento Europeu no Tribunal de Justiça para serem anulados os acordos celebrados por causa da exigência dos

Estados Unidos da América de receberem os PNR’s – Passenger National Reports _ (fichas de dados pessoais dos passageiros dos

voos comerciais) das companhias aéreas europeias relativamente aos passageiros de voos com destino aos Estados Unidos da

América. O Tribunal decidiu dando razão ao Parlamento Europeu, impondo um prazo para os acordos serem revistos e

conformados com o regime da Directiva 95/46/CE. Os meios técnicos utilizados por algumas companhias aéreas dos Estados –

Membros para enviar os dados para os Estados Unidos é o sistema Push em que as companhias se limitam à introdução dos dados

nos seus sistemas informáticos e as autoridades americanas vêm-nos buscar, sem qualquer iniciativa das companhias aéreas que

os detêm. Este sistema não deixa de ser uma mera introdução de dados, permitindo o seu acesso e captação e foi considerada

uma transferência de dados para um país terceiro, os Estados Unidos da América, para efeitos dos artigos 25º e 26º da Directiva

95/46/CE, que não oferece um nível de protecção adequado. Ver infra Capítulo VI.

192 O Grupo do Artigo 29º (constituído por representantes dos Estados – Membros da EU que assiste a Comissão Europeia na
aplicação da Directiva 95/46/CE) tem tido o entendimento de que à Internet se aplicam os princípios e as regras da protecção de
dados vigentes para o ambiente físico.
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ou de outros direitos e liberdades que vigoram no espaço europeu, designadamente, 

os direitos e liberdades consagrados no artigo 10º da CEDH193. 

O Tribunal de Justiça, na sua resposta a esta questão, partiu do Considerando 7) da 

Directiva 95/46/CE, o qual afirma que a diferença entre as legislações dos Estados 

Membros afectava o Mercado interno. Lembrou ainda o Considerando 3 que considera 

a que a harmonização da legislação deve ter como objectivo a livre circulação de dados 

pessoais, mas também a protecção dos direitos fundamentais das pessoas. As normas 

da Directiva são gerais, flexíveis e compatíveis com outros direitos fundamentais, 

nomeadamente com a liberdade de expressão consagrada pelo artigo 10º da CEDH. De 

resto, a mesma Directiva não contém normas que sejam em si mesmas, restrições 

contrárias à liberdade de expressão ou outros direitos fundamentais. Haveriam de ser 

os Estados – Membros e os tribunais nacionais na transposição da Directiva e na 

aplicação do seu regime, a fazer a ponderação segundo o princípio da 

proporcionalidade dos diversos direitos e liberdades em jogo, consoante as 

circunstâncias do caso concreto. 

No dizer Eduardo Campos194: “Esta questão traz à reflexão e análise uma matéria de 

inegável centralidade no Direito da Sociedade de Informação e dentre os direitos 

fundamentais da 3ª geração, em geral, e no direito à protecção dos dados pessoais em 

particular: a relação existente entre liberdade de expressão e protecção de dados 

pessoais, a relação entre liberdade de informação (liberdade de informar, de aceder à 

                                                           
193  
Convenção Europeia dos Direitos do Homem  

Artigo 10º  

Liberdade de expressão 

1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber 

ou de transmitir informações ou ideias sem que possa haver ingerência de quaisquer autoridades públicas e sem considerações de 

fronteiras. O presente artigo não impede que os Estados submetam as empresas de radiodifusão, de cinematografia ou de 

televisão a um regime de autorização prévia.  

2. O exercício desta liberdades, porquanto implica deveres e responsabilidades, pode ser submetido a certas formalidades, 

condições, restrições ou sanções, previstas pela lei, que constituam providências necessárias, numa sociedade democrática, para a 

segurança nacional, a integridade territorial ou a segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a proteção da 

saúde ou da moral, a proteção da honra ou dos direitos de outrem, para impedir a divulgação de informações confidenciais, ou 

para garantir a autoridade e a imparcialidade do poder judicial.  

 
194  Artigo supra citado. 
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informação existente e de se informar) e protecção de dados pessoais e, ainda a 

relação entre liberdade de imprensa e protecção de dados pessoais. 

Conhecemos, da Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, o princípio da 

obrigatoriedade de convivência de todos os direitos fundamentais, em cada momento e 

em qualquer lugar, de acordo com o princípio da concordância prática.195  Conhecendo 

este princípio, temo-lo por adquirido e inafastável. Porém para analisar e aferir do 

campo de actuação de cada um destes direitos/liberdades fundamentais e avaliar a 

adequada intensidade da restrição recíproca que entre eles pode ser necessário 

acontecer, importa-nos distinguir e separar o âmbito e as áreas em que cada um deles 

opera”. 

Segundo o mesmo autor: “o regime do direito à protecção de dados pessoais nada tem 

a ver com liberdade de expressão (enquanto direito à livre manifestação de opinião e 

enquanto direito à livre criação literária, artística e cientifica), nem com a liberdade de 

imprensa… e o direito à protecção de dados pessoais em momento nenhum intersecta 

o direito à liberdade de expressão.”196 

O Tribunal de Justiça respondeu a esta questão dizendo que a Directiva já fez a 

ponderação dos valores fundamentais em permanente presença nos Estados – 

Membros, logo são os tribunais nacionais a decidir se há direitos de personalidade 

prejudicados com actuações como a da Srª Lindqvist. Mas a actuação da Srª Lindqvist 

de proceder ao tratamento de dados pessoais dos catequistas, nomeadamente da 

catequista queixosa, não se prende com o exercício da liberdade de expressão. Para 

avaliar se a actuação da Srª Lindqvist afectou os direitos de personalidade da cidadã 

sueca queixosa existem os tribunais nacionais. 

A última questão que o tribunal sueco colocou ao Tribunal de Justiça foi a de saber se 

os Estados – Membros podiam prever um regime de maior protecção de dados 

pessoais ou um âmbito de aplicação mais amplo do que aquele que resultava da 

Directiva. 

                                                           
195 José Carlos Vieira de Andrade, os Direitos Fundamentais da Constituição Portuguesa de 1976, Coimbra, Almedina 1987, p. 222 
196 Sobre esta questão pode ver-se o acórdão do TJ de 16 de Dezembro de 2008 Acórdão Satakunnan Markkinapörssi Oy, 
Satamedia Oy, infra Capítulo VI em que esta opinião é infirmada. 
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 O Tribunal de Justiça respondeu a esta questão, apelando para o Considerando 8) o 

qual estabelece o objectivo de tornar o nível de protecção de dados pessoais 

equivalente entre os Estados-Membros da União Europeia e o Considerando 10), o 

qual declara que a aproximação legislativa não deveria fazer baixar o nível de 

protecção de dados pessoais, antes deveria manter um elevado nível dessa protecção. 

Assim, o Tribunal de Justiça decidiu responder à questão dizendo que a harmonização 

do regime de protecção de dados pessoais operada pela Directiva 95/46/CE não era 

mínima, era antes total. Era a Directiva que assegurava a livre circulação e garantia o 

elevado nível de protecção de dados pessoais dos titulares. A Directiva permitia, no 

entanto, regimes especiais para situações específicas, mas essas possibilidades deviam 

ser utilizadas pelas formas previstas pela própria Directiva e em conformidade com o 

objectivo de garantir o equilíbrio entre a livre circulação de dados pessoais e a 

protecção da vida privada. 

Os direitos (subjectivos) fundamentais (artigos 10º, 11º, 12º, 14º da Directiva) e as 

garantias (institucionais) fundamentais (artigos 17º, 18º e 19º da Directiva) beneficiam 

de um regime de harmonização mínima, pelo que os Estados – Membros podem 

aumentar ou intensificar o nível de protecção dos dados pessoais, em relação ao 

regime instituído pela Directiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



142

CAPÍTULO VI

Mais Jurisprudência do Tribunal de Justiça:

1. O acórdão Österreichisher Rundfunk197

É o primeiro acórdão do Tribunal de Justiça a abordar a questão da protecção dos

dados pessoais. Neste caso o Tribunal de Justiça dá uma grande ênfase aos direitos

fundamentais na interpretação e aplicação da Directiva 95/46/CE. Este acórdão

também é interessante porque trata a questão de saber se o artigo 6º, nº 1, al. c) e o

artigo 7º, al. c) ou e) da Directiva 95/46/CE são directamente aplicáveis, no sentido de

que as pessoas obrigadas a fornecer dados pessoais podem invocá-las para evitar a

aplicação de disposições nacionais com elas incompatíveis. O Advogado – Geral A.

Tizzano sustenta nas suas conclusões que o objectivo primordial da Directiva 95/46/CE

é a livre circulação de dados e não a protecção de direitos fundamentais. O Tribunal de

Justiça não aceitou esta tese e consagrou uma posição de protecção da pessoa a quem

os dados dizem respeito.

As questões colocadas são sobre a obrigação da Östererreichisher Rundfunk, uma

estação de radiodifusão pública, de comunicar ao Tribunal de Contas os vencimentos e

pensões que ultrapassem um determinado nível pagos aos trabalhadores, em que

consta o nome dos beneficiários, com vista à elaboração de um Relatório anual a

apresentar ao Parlamento e posto à disposição do público. O Relatório deve indicar o

nome das pessoas em causa e o montante do rendimento anual por elas auferido. O

Relatório deve ser colocado à disposição do grande público a fim de assegurar uma

ampla informação deste. O objectivo é manter os salários a um nível pouco elevado

para que os fundos públicos sejam utilizados de forma racional, moderada e eficaz.

O TJE chama a atenção para o essencial “mercado interno” racional da Directiva

95/46/CE mas ao mesmo tempo dá uma forte ênfase aos direitos fundamentais da

197 Acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Maio de 2003 «Protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de

dados pessoais - Directiva 95/46/CE - Protecção da vida privada Divulgação de dados sobre os rendimentos de assalariados de

entidades sujeitas à auditoria do Rechnungshof», nos processos apensos C-465/00, C-138/01 e C-139/01.
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Directiva. Na verdade, foi considerado que as provisões da Directiva, na medida em 

que governam o processamento de dados pessoais susceptíveis de infringir liberdades 

fundamentais (em particular o direito à privacidade), têm necessariamente de ser 

interpretadas à luz dos direitos fundamentais, que formam parte integrante dos 

princípios gerais de direito cuja observância o Tribunal de Justiça assegura. Princípios 

cruciais e referências na Directiva em relação ao legítimo processamento (como por 

exemplo no artigo 6º e 7º da Directiva) devem ser certificados na base do critério 

desenhado no artigo 8 CEDH, verso legalidade, legitimidade e necessidade. A Directiva 

95/46 deve ser interpretada de acordo com o direito à vida privada como é protegida 

no artigo 8º CEDH. 

Os demandados no processo principal têm uma opinião de que não se consideram 

obrigados a comunicar dados pessoais relativos aos referidos rendimentos, como os 

nomes ou funções das pessoas em questão, com indicação das retribuições recebidas 

por estas últimas. Baseiam-se principalmente na Directiva 95/46, no artigo 8.° da 

Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais, que garante a protecção da vida privada, e no argumento segundo o 

qual a obrigação de publicidade cria um obstáculo à mobilidade dos trabalhadores, 

contrário ao artigo 39.° CE.  

O Verfassungsgerichtshof, tribunal que reenviou, pergunta, em substância, se o § 8 da 

BezBegrBVG (lei austríaca), como interpretado pelo Rechnungshof (Tribunal de 

contas), é compatível com o direito comunitário, a fim de lhe dar, eventualmente, uma 

interpretação conforme com este ou de o declarar (parcialmente) inaplicável.   

O órgão jurisdicional de reenvio sublinha, a este respeito, a necessidade de interpretar 

as disposições da Directiva 95/46, em especial os seus artigos 6.°, n.° 1, alíneas b) e c), 

e 7.°, alíneas c) e e), à luz do artigo 8.° da CEDH. Em sua opinião, uma ampla 

informação do público, tal como prevista pelo legislador nacional no que respeita aos 

rendimentos de assalariados de entidades jurídicas sujeitas à auditoria do 

Rechnungshof cuja retribuição anual exceda um certo limite, deve ser considerada 

uma ingerência na vida privada, que só pode ser justificada, ao abrigo do artigo 8.°, n.° 

2, da CEDH, se essa informação contribuir para o bem-estar económico do país. Com 
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efeito, está excluída a possibilidade de justificar a ingerência nos direitos fundamentais

com a existência de um simples «interesse do público em ser informado». A este

respeito, o Verfassungsgerichtshof duvida que a divulgação, através do relatório, de

dados pessoais sobre os rendimentos contribua para o «bem-estar económico do

país». Em qualquer caso, constituiria uma ingerência desproporcionada na vida

privada. O controlo contabilístico exercido pelo Rechnungshof é incontestavelmente

suficiente para garantir a boa utilização dos fundos públicos.

O Verfassungsgerichtshof decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de

Justiça as duas questões prejudiciais seguintes:

“1) Devem as disposições do direito comunitário, em especial as relativas à protecção

de dados, ser interpretadas no sentido de que se opõem a uma regulamentação

nacional que obriga um organismo estatal a compilar e comunicar dados sobre

retribuições com o objectivo de publicar os nomes e as retribuições dos empregados

de: a) uma entidade territorial; b) um organismo de radiodifusão de direito público; c)

um banco central nacional; d) um organismo representativo de interesses profissionais

estabelecido por lei; e) uma empresa com fins lucrativos que está parcialmente

controlada pelo Estado?

2) No caso de o Tribunal de Justiça responder afirmativamente, pelo menos em parte,

à questão anterior saber se os artigos 6.°, n.° 1, alínea c), e 7.°, alíneas c) e e), da

Directiva 95/46 são directamente aplicáveis.”

O TJ considerou que a recolha de dados nominativos relativos aos rendimentos

profissionais de um indivíduo, com vista à sua comunicação a terceiros, se enquadra

no âmbito de aplicação do artigo 8.° da CEDH. O Tribunal Europeu dos Direitos do

Homem julgou, a este propósito, que a expressão «vida privada» não devia ser

interpretada de forma restritiva e que «nenhuma razão de princípio permite excluir as

actividades profissionais [...] do conceito de vida ‘privada’»198

O Tribunal de Justiça respondeu à primeira questão que os artigos 6.°, n.° 1, alínea c), e

7.°, alíneas c) e e), da Directiva 95/46 não se opõem a uma regulamentação nacional,

198 v., designadamente, Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, acórdãos Amann c. Suíça de 16 de Fevereiro de 2000, Recueil
des arrêts et décisions 2000-II, § 65, e Rotaru c. Roménia de 4 de Maio de 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-V, § 43.
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como a que está em causa nos processos principais, na condição de se demonstrar que 

a ampla divulgação não apenas do montante dos rendimentos anuais, quando estes 

excedem um certo montante, das pessoas empregadas por entidades sujeitas à 

auditoria do Rechnungshof, mas também dos nomes dos beneficiários desses 

rendimentos, é necessária e adequada ao objectivo de boa gestão dos fundos públicos 

prosseguido pelo legislador, circunstância que incumbe aos órgãos jurisdicionais de 

reenvio verificar. 

Estas disposições que se opõem a uma regulamentação nacional com o conteúdo atrás 

descrito são directamente aplicáveis, no sentido de que as pessoas obrigadas a revelar 

dados podem invocá-las para evitar a aplicação de disposições nacionais com elas 

incompatíveis? 

Tendo em conta a resposta à primeira questão, a segunda questão visa determinar se 

pode ser reconhecida tal natureza ao artigo 6.°, n.° 1, alínea c), da Directiva 95/46, nos 

termos do qual «os dados pessoais serão [...] adequados, pertinentes e não excessivos 

relativamente às finalidades para que são recolhidos e para que são tratados 

posteriormente», e ao artigo 7.°, alíneas c) ou e), nos termos do qual o tratamento de 

dados pessoais só poderá ser efectuado se, designadamente, «for necessário para 

cumprir uma obrigação legal à qual o responsável pelo tratamento esteja sujeito» ou 

«for necessário para a execução de uma missão de interesse público ou o exercício da 

autoridade pública de que é investido o responsável pelo tratamento [...] a quem os 

dados sejam comunicados».  

A este respeito, há que recordar que, em todos os casos em que disposições de uma 

directiva mostrem ser, do ponto de vista do seu conteúdo, incondicionais e 

suficientemente precisas, estas disposições podem ser invocadas, na falta de medidas 

de aplicação adoptadas nos prazos, contra toda e qualquer disposição nacional que 

não esteja em conformidade com a directiva, ou ainda na medida em que sejam 

susceptíveis de definir direitos que os particulares estejam em condições de invocar 

contra o Estado. 

Estas disposições são suficientemente precisas para ser invocadas por um particular e 

aplicadas pelos órgãos jurisdicionais nacionais. Além disso, embora a Directiva 95/46 
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comporte indiscutivelmente, para os Estados-Membros, uma margem de apreciação 

mais ou menos importante para a implementação de algumas das suas disposições, os 

artigos 6.°, n.° 1, alínea c), e 7.°, alíneas c) ou e), contêm obrigações incondicionais.   

Assim, o Tribunal respondeu à segunda questão que os artigos 6.°, n.° 1, alínea c), e 7.°, 

alíneas c) e e), da Directiva 95/46 são directamente aplicáveis, no sentido de que 

podem ser invocados por um particular perante os órgãos jurisdicionais nacionais para 

afastar a aplicação das regras de direito interno contrárias a essas disposições.  

 

2. O Acórdão PNR199 

Desde Janeiro de 2003 as companhias aéreas europeias que voam para os Estados 

Unidos foram obrigadas pelos Estados Unidos a entregar às autoridades alfandegárias 

o acesso electrónico aos dados contidos nas suas reservas automáticas e sistemas de 

controlo de partidas, referentes aos registos dos nomes dos passageiros. 

Com base nas leis americanas adoptadas a seguir aos ataques terroristas de 11 de 

Setembro, as Companhias aéreas eram obrigadas a submeter os dados antes ou 

imediatamente a seguir o avião levantar voo, e no caso de falharem, podiam pagar 

uma multa com o máximo de $5000 por cada passageiro cujos dados não tivessem 

sido devidamente transmitidos. 

O PNR (Passenger Name Records) dados compreende 34 campos de dados, incluindo 

não só o nome e endereço mas também os contactos, como por exemplo números de 

telefone, endereços de email, informações dos números bancários e dos cartões de 

crédito e ainda as refeições pedidas no voo. 

 A Comissão – Decisão - 2004/535/CE e o Conselho - Decisão 2004/496/CE - aceitaram 

uma transferência desproporcionada de dados para os EU sem garantias apropriadas 

de protecção de dados. O Parlamento sustentou que o acordo e o acompanhamento 

                                                           
199 Acórdão do Tribunal de Justiça de 30 de Maio de 2006 – Parlamento Europeu contra Conselho da União Europeia e Comissão 
das Comunidades Europeias – Protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais – Transporte 
aéreo – Decisão 2004/496/CE – Acordo entre a Comunidade Europeia e os Estados Unidos da América – Registos de identificação 
dos passageiros de transporte aéreo transferidos para o Serviço das Alfandegas e de Protecção de Fronteiras dos Estados Unidos 
da América – Directiva 95/46/CE – artigo 25º - Estados terceiros – Decisão 2004/535- CE – nível de protecção adequado. Proc. C- 
317/04 e C-318/04. 
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da decisão de adequação violaram o princípio da proporcionalidade, particularmente 

no que se refere à quantidade de dados recolhidos e o tempo de retenção previsto. 

A Decisão 2004/496/CE do Conselho, de 17 de Maio de 2004, relativa à celebração de 

um acordo entre a Comunidade Europeia e os Estados Unidos da América sobre o 

tratamento e a transferência de dados contidos nos registos de identificação dos 

passageiros (PNR – Passenger Name Records) por parte das transportadoras aéreas 

para os Serviços das Alfandegas e Protecção de Fronteiras do Departamento de 

Segurança Interna dos Estados Unidos (CBP)200 não pode ser validamente adoptada 

com base no artigo 95º CE conjugado com a Directiva 95/46/CE pois o acordo visa o 

tratamento de dados que, na medida em que tem por objectivo a segurança pública e 

as actividades do Estado no domínio do direito penal estão excluídos do âmbito de 

aplicação da Directiva 95/46, por força do artigo 3º, nº 2, primeiro travessão. 

Estes processos têm por objecto recursos de anulação, nos termos do artigo 230º CE. 

No processo C-317/04 o Parlamento Europeu pede a anulação da decisão 

2004/496/CE201 do Conselho e no Processo C-318/04202 pede a anulação da Decisão 

2004/535/CE da Comissão.  

O legislador comunitário estabeleceu uma regra segundo a qual “sempre que um país 

terceiro não ofereça um nível de protecção adequado, a transferência de dados para 

esse país deve ser proibida” (considerando 57 da Directiva 95/46). 

Nos termos da decisão de adequação os dados dos PNR serão utilizados estritamente 

para impedir e combater o terrorismo e crimes conexos; outros crimes graves, 

incluindo o crime organizado, que são por natureza transnacionais; e a fuga a 

mandados judiciais ou à detenção pelos crimes atrás descritos.  

A utilização dos dados PNR para este efeito permite ao CBP concentrar os seus 

recursos nas situações de elevado risco, facilitando e salvaguardando assim as viagens 

de boa-fé. O CBP pode transmitir, decidindo numa base casuística dados PNR a outras 

                                                           
200 Customs and Border Protection. 
201 Esta decisão é sobre a transferência de dados dos passageiros aéreos (PNR) para os EUA. 
202 Esta decisão é sobre o nível de protecção adequado dos dados pessoais contidos nos PNR transferidos para os EUA. 
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entidades estatais, incluindo estrangeiras e permite ainda a divulgação ou utilização 

dos dados PNR no âmbito de um processo penal. 

O anexo contém os “Dados dos PNR” solicitados pelo CBP. Desses dados fazem parte, 

nomeadamente, o “Código localizador do PNR”, a data da reserva, o nome, o 

endereço, todas as formas de informação sobre o pagamento, os números de telefone 

de contacto, a agência de viagens, o estatuto de viagem do passageiro, o endereço 

electrónico, observações gerais, o número do lugar, a informação sobre o relato de 

não comparência, as Informações APIS (Advanced Passenger Information System – 

Sistema de Informçao avançada pelo passageiro) eventualmente recolhidas, o 

itenerário completo para o PNR em questão, informação sobre passageiro frequente, 

números das etiquetas das bagagens. São 34 rubricas. O Parlamento considera que 

esta medida não é proporcionada ao objectivo que prossegue, tendo em conta, 

nomeadamente, o número excessivo de rubricas PNR pedidas e o período 

excessivamente longo da conservação dos dados. 

O Conselho adoptou a Decisão 2004/496 apelando à necessidade urgente de remediar 

a situação de incerteza em que se encontram as transportadoras aéreas e os 

passageiros, e de proteger os interesses financeiros das pessoas em causa. A decisão 

do Conselho tem como objectivo legalizar o tratamento dos dados pessoais imposto 

pela legislação americana às companhias aéreas estabelecidas no território da 

Comunidade. 

Em 13 de Junho de 2003, o grupo de protecção das pessoas no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais, instituído pelo artigo 29º da Directiva 95/46 (o 

vulgarmente conhecido pelo Grupo de Trabalho do Artigo 29º), emitiu um parecer em 

que exprimiu dúvidas quanto ao nível de protecção dos dados relativamente aos 

tratamentos de dados previstos. 

O Parlamento invoca quatro fundamentos de anulação: usurpação de poder, violação 

dos princípios essenciais da directiva 95/46, violação dos direitos fundamentais e 

violação do princípio da proporcionalidade. 
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O Parlamento alega que a decisão da Comissão foi adoptada ultra vires, uma vez que 

não foram respeitadas as disposições da directiva e, em violação nomeadamente do 

seu artigo 3º, nº 2, primeiro travessão, relativo à exclusão das actividades não 

abrangidas pelo âmbito de aplicação do direito comunitário. Embora seja correcto 

considerar que os dados PNR são inicialmente recolhidos pelas companhias aéreas no 

âmbito de uma actividade abrangida pelo direito comunitário, a venda de um bilhete 

de avião que confere o direito a uma prestação de serviços e tratamento dos dados 

que é tomado em conta na decisão de adequação é, porém, de natureza 

completamente diferente. Com efeito, essa decisão, não visa um tratamento de dados 

necessários para a realização de uma prestação de serviços, mas considerado 

necessário para salvaguardar a segurança pública e para fins repressivos, pelo que a 

decisão de adequação diz respeito a um tratamento de dados pessoais na acepção do 

citado artigo 3º. O Tribunal de Justiça com este fundamento, sem se pronunciar sobre 

os outros fundamentos, anulou a decisão de adequação. 

O Parlamento considera que o acordo altera a Directiva 95/46 na medida em que o 

recurso jurisdicional em caso de violação de direitos assegurados a todas as pessoas 

pelas disposições nacionais aplicáveis ao tratamento em questão (artigo 22º da 

directiva) não é devidamente assegurado. Nomeadamente, uma pessoa afectado pela 

transferência dos seus dados PNR não dispõe de qualquer recurso jurisdicional, por 

exemplo em caso de dados incorrectos que lhe digam respeito ou de utilização de 

dados sensíveis, ou ainda da transmissão dos dados para outra autoridade. 

O Parlamento salienta o carácter excessivo do período de conservação dos dados PNR 

transferidos para o CBP, o que constitui uma alteração do artigo 6º, nº 1, al. e) que 

prevê a conservação dos dados apenas durante o período necessário para a 

prossecução das finalidades para que foram recolhidos ou para que são tratados 

posteriormente. Algumas das rubricas dos PNR solicitadas podem conter dados 

sensíveis. Os dados são conservados pelas autoridades americanas durante demasiado 

tempo, tendo em conta o objectivo prosseguido. Resulta do Acordo que na sequência 

do acesso em linha aos dados, aberto durante sete dias, por parte dos funcionários 

autorizados do CBP, todos os dados são conservados durante um período de três anos 

e meio, e seguidamente, os dados que tenham sido consultados manualmente durante 
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o referido período serão transferidos pelo CBP para um ficheiro de registos apagados, 

sob a forma de dados em bruto, onde serão conservados durante o período de oito 

anos antes de serem destruídos. A comparação com os sistemas de informação 

instituídos por exemplo no âmbito da Convenção de aplicação do Acordo de Shengen, 

da Convenção Europol e da Decisão Eurojust que prevêem um período de conservação 

de um a três anos, demonstra o carácter excessivo da duração indicada no Acordo.   

A AEPD (Autoridade Europeia para a Protecção de Dados) defende que o tratamento 

de seis categorias de dados constitui manifestamente uma violação do direito à vida 

privada203,204,205. Estas rubricas podem conter dados sensíveis. Esta violação resulta 

também da possibilidade de compor perfis pessoais a partir destes dados. 

Considerando globalmente a lista das rubricas dos dados PNR pedidos pelo CBP, o 

cruzamento destes dados é susceptível de permitir a constituição de perfis pessoais. O 

advogado-geral Léger considera que isso é admissível pois permite, na luta contra o 

terrorismo, criar o perfil de terrorista.  

Relativamente ao Processo C- 317/04, o Acordo do Conselho com os EUA, o 

Parlamento invoca seis fundamentos de anulação: erro na escolha do artigo 95º CE 

como base jurídica da Decisão 2004/496 e violação, respectivamente, do artigo 300º, 

nº 3, 2º parágrafo CE, do artigo 8º da CEDH, do princípio da proporcionalidade, do 

dever de fundamentação e do princípio da cooperação leal. O Tribunal decidiu anular 

esta decisão com o fundamento que esta não podia ser validamente adoptada com 

base no artigo 95ºCE206 

                                                           
203 Informação sobre Passageiros Frequentes; Observações Gerais; Informação OSI (Other Service Information); Informação 
SSI/SSR (Special Service Request); Número de Passageiros no PNR; Informação APIS (Advenced Passenger Information System) 
eventualmente recolhida. 
204 Parecer 4/2003 sobre o nível de protecção conferido pelos EUA à transferência de dados de passageiros in 
http://europa.eu.int/Comm/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2003-fr.htm. 
205 Parecer 2/2004 sobre o nível de protecção adequado dos dados pessoais contidos no PNR de passageiros aéreos e destinados a 
ser transferidos para o Bureau of Customs and Border Protection  
(CBP) dos Estados Unidos in  
http://europa.eu.int/Comm/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2004-fr.htm. 
 
206 Foi celebrado em 30/06/2009 um Acordo entre Portugal e os Estados Unidos para reforçar a cooperação na área da prevenção 
e combate ao crime, em particular o terrorismo. A Comissão Nacional de Protecção de Dados em 09/02/2011 deu um parecer 
negativo a este Acordo, considerando-o inconstitucional. Este Acordo foi ratificado pela Assembleia da República em 31.08.2011. 
Neste Acordo está previsto a transmissão de dados pessoais, a disponibilização de dados datiloscópicos (impressões digitais) 
criados para efeitos de prevenção e investigação criminal e ainda de perfis de ADN. Os Estados Unidos querem ter acesso a base 
de dados biométricas e biográficos dos portuguese que constam do Arquivo de Identificação Civil e Criminal. Na Comissão 
Europeia o processo de acesso dos Estados Unidos aos dados dos cidadãos europeus arrasta-se e então os norte-americanos 
optaram por fazer acordos bilaterais com os Estados-Membros.  
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3. Acórdão H. Huber207 

Este processo tem por objecto o tratamento dos dados pessoais de cidadãos 

estrangeiros da União que residam na Alemanha. O órgão jurisdicional de reenvio 

pergunta se o tratamento de dados num registo central operado pelo Serviço Federal 

para a Migração e Refugiados, ao qual outras entidades públicas também têm acesso, 

é compatível com a proibição de discriminação em razão da nacionalidade, o direito de 

estabelecimento e a Directiva 95/46, uma vez que não existe nenhum registo desse 

tipo relativamente aos cidadãos alemães. 

O Senhor Heinz Huber é austríaco e desde 1996 vive e trabalha na Alemanha. Os dados 

pessoais208 dos cidadãos estrangeiros residentes na Alemanha, incluindo os de 

cidadãos de outros Estados-Membros, estão armazenados num registo central 

operado pelo Serviço Federal para a Migração e Refugiados. Os dados pessoais dos 

cidadãos alemães são armazenados apenas em registos locais ou municipais, uma vez 

que não existe relativamente a eles um registo central a nível federal. 

H. Huber com base nos artigos 12º CE e 49º CE e na Directiva 95/46 requereu a 

eliminação de todos os dados a si respeitantes armazenados no registo central. Foram 

submetidas várias questões ao Tribunal de Justiça, nomeadamente a questão muito 

interessante da cidadania europeia, mas apenas me vou focar nas questões 

relacionadas com o regime da protecção de dados pessoais. É abordada a questão da 

necessidade na acepção da Directiva 95/46, que constitui o objecto da terceira 

questão submetida ao Tribunal de Justiça. 

A decisão de reenvio refere que a informação armazenada no registo dos cidadãos 

estrangeiros pode ser utilizada não apenas pelo Serviço Federal para a Migração e 

Refugiados mas também por muitas outras autoridades e serviços públicos, tais como 

a policia, os serviços de segurança, os serviços do Ministério Público e os tribunais. 

Algumas destas autoridades podem obter os dados através de um processo 

automatizado. O acesso a esta informação pode igualmente ser concedido a 

                                                           
207 Acórdão de 16 de Dezembro de 2008, Processo C-524/06 – Protecção de dados pessoais – Cidadania europeia – Principio da 
não descriminação em razão da nacionalidade – Directiva 95/46/CE – Conceito de “necessidade” – Tratamento geral de dados 
pessoais respeitantes a cidadãos nacionais de outro Estado-Membro – Registo Central dos estrangeiros. 
208 Os dados armazenados são os detalhes pessoais, o estado civil, os detalhes do passaporte, a data da 1ª entrada na Alemanha, a 
situação em termos de residência, as várias mudanças de domicilio no interior do país, os dados das autoridades de registo e os 
nomes dos serviços administrativos que transmitiram os seus dados. 
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organizações de caridade não públicas, a autoridades públicas de outros Estados e a 

organizações internacionais. Através do registo central, as diversas autoridades na 

Alemanha estão em posição de obter dados acerca da situação pessoal dos 

estrangeiros da UE residentes no país, de monitorizar sistematicamente e sem 

dificuldade o seu paradeiro e de partilhar entre si toda a informação que carecem para 

essa monitorização. 

O registo do Serviço Federal para a Migração e Refugiados é, portanto, muito mais do 

que um registo de imigração; é uma base de dados exaustiva através da qual as 

autoridades estatais têm ao seu alcance os dados dos cidadãos da UE. O tratamento 

dos cidadãos alemães é completamente diferente, uma vez que não existe 

relativamente a eles um mecanismo de recolha de dados semelhante. Um serviço 

administrativo que necessite de informações sobre um cidadão alemão tem de 

efectuar uma pesquisa muito mais fastidiosa e complicada, a partir de registos 

municipais cuja gestão não é centralizada, que não podem ser consultadas 

simultaneamente e que contêm menos informação do que o registo dos cidadãos 

estrangeiros. 

O Advogado-Geral Poiares Maduro considera que o volume de dados armazenados no 

Registo Central relativo a estrangeiros não pode ser justificado. 

A questão que está aqui em causa é se se verifica o requisito da necessidade na 

acepção da directiva 95/46. Para o presente processo a disposição relevante é o artigo 

7º, al. e) da Directiva 95/46/CE209. 

A questão que deve ser colocada consiste em saber se esta forma particular de 

tratamento centralizado é necessária para a prossecução de um objectivo de interesse 

público legitimo. 

O conceito de necessidade, face ao objectivo de assegurar um nível de protecção 

equivalente em todos os Estados-Membros, tal como ele resulta do artigo 7º da 

Directiva 95/46, que se destina precisamente a delimitar uma das hipóteses em que o 

                                                           
209 O artigo diz o seguinte: “ Os Estados-Membros estabelecerão que o tratamento de dados pessoais só poderá ser efectuado se 
(…) o tratamento for necessário para a execução de uma missão de interesse público ou o exercício de autoridade pública de que é 
investido o responsável pelo tratamento ou um terceiro a quem os dados sejam comunicados”. 
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tratamento de dados pessoais é lícito, não pode ter um conteúdo variável consoante o 

Estado-Membro. Logo trata-se de um conceito autónomo de direito comunitário que 

deve receber uma interpretação susceptivel de cumprir plenamente o objectivo dessa 

directiva definido no seu artigo 1º, nº1.210 O conceito de necessidade tem um longo 

historial em direito comunitário e é dado assente que integra o critério da 

proporcionalidade. Significa que a autoridade que adopta uma medida que interfira 

com um direito protegido pelo direito comunitário, para proteger uma finalidade 

legítima, deve demonstrar que essa é a medida menos restritiva para alcançar esse 

objectivo. Além disso, quando o tratamento de dados possa infringir o direito 

fundamental à privacidade, o artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem, que garante o direito à vida privada e familiar, torna-se igualmente 

relevante.211    

Como o Tribunal de Justiça declarou no acórdão Österreicher Rundfunk, quando uma 

medida nacional seja considerada incompatível com o artigo 8º da Convenção, 

também não pode satisfazer a exigência do artigo 7º, al. e) da directiva 95/46. O nº 2 

do artigo 8º estabelece que uma ingerência na vida privada e familiar pode ser 

legítima, desde que esteja prevista na lei e “seja necessária numa sociedade 

democrática”. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem considerado que o 

adjectivo “necessário” implica a existência de “uma necessidade social imperiosa” para 

o Estado agir de uma determinada forma e que a medida adoptada seja proporcionada 

ao objectivo legitimo prosseguido. 

O Advogado-Geral Poiares Maduro considera que há elementos controversos no 

sistema de tratamento de dados em causa. É preciso saber se este tratamento é 

necessário à luz da directiva 95/46? Não é necessário pelo menos para efeitos da 

aplicação das normas em matéria de direito de entrada e de residência de cidadãos 

estrangeiros da União Europeia, que constitui o interesse público invocado pelo 

governo alemão, com base no artigo 7º, al. e) da Directiva 95/46. Para executar essa 

tarefa basta que o Serviço Federal para a Migração e Refugiados, processem os dados 

                                                           
210 O artigo 1º, nº 1 diz o seguinte: “ Os Estados-Membros assegurarão, em conformidade com a presente directiva, a protecção 
das liberdades e dos direitos fundamentais das pessoas singulares, nomeadamente o direito à vida privada, no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais.” 
211 Bem como o artigo7º e 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 
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pessoais dos cidadãos da União. A transmissão de dados a outras entidades públicas e

a quantidade de dados introduzidos no registo central não respeita o requisito da

necessidade imposto pela directiva.

O Tribunal de Justiça, relativamente a esta questão, respondeu que apenas pode ser

armazenada e tratada a informação essencial à aplicação das regras em matéria de

emigração e sobre a situação em termos de residência. A transmissão de estatísticas

relativas aos fluxos migratórios nos territórios dos Estados-Membros, pressupõe a

recolha, por esses Estados, das informações que permitem a elaboração dessas

estatísticas mas esse objectivo apenas carece de tratamento de informações

anónimas.

O Tribunal de Justiça considerou que: “em todo o caso, não se podem considerar

necessários, na acepção do artigo 7º, alínea e), da Directiva 95/46, a conservação e

tratamento de dados pessoais nominativos no âmbito de um registo como o registo

central dos estrangeiros para fins estatísticos.

Há que interpretar o artigo 12º, primeiro parágrafo, CE no sentido de que se opõe à

instauração, por um Estado-Membro, de um sistema de tratamento de dados pessoais

específico para os cidadãos da União que não são nacionais desse Estado-Membro,

com o objectivo de combater a criminalidade.”

4. Acórdão Volker und Markus Schecke e Eifert 212

Este acórdão versa sobre a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia –

artigos 7º e 8º e sobre a interpretação dos artigos 18º e 20º da Directiva 95/46/CE. Os

pedidos de decisão prejudicial apresentados por um tribunal administrativo alemão

questionam a validade da legislação da União Europeia que exige a publicação dos

montantes concedidos aos agricultores pelos fundos da PAC (Politíca Agricola Comum),

bem como os seus nomes, o local de residência, o código postal. Trata-se de saber se o

objectivo da transparência na gestão do financiamento da PAC pode, em principio,

primar sobre o direito fundamental da pessoa ao respeito pela sua vida privada e dos

seus dados pessoais e em que ponto deve ser estabelecido o equilíbrio entre ambos. O

órgão jurisdicional de reenvio considera que o Regulamento n.° 259/2008, que

212 Acórdão de 9 de Novembro de 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C-92/09 e C-93/09, Colect., p. I-0000, n.° 48.
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determina a publicação das informações relativas aos beneficiários de ajudas do 

FEAGA e do Feader apenas na Internet, viola o direito fundamental à protecção dos 

dados de carácter pessoal. Salienta o facto de que este último regulamento não limita 

o acesso ao sítio Internet em causa aos endereços da «Internet Protocol» (a seguir 

«endereços IP») localizados no território da União Europeia. Acresce que é impossível 

retirar os dados da Internet após o termo do prazo de dois anos previsto no artigo 3.°, 

n.° 3, do Regulamento n.° 259/2008. Segundo esse órgão jurisdicional, o facto de os 

dados só serem publicados na Internet teria, além disso, um efeito dissuasivo. Por um 

lado, os cidadãos que pretendam informar-se têm de ter acesso à Internet. Por outro, 

esses cidadãos expõem-se ao risco de armazenamento dos seus dados ao abrigo da 

Directiva 2006/24. É paradoxal, por um lado, reforçar o controlo das telecomunicações 

e, por outro, determinar que as informações destinadas a permitir a participação dos 

cidadãos nos assuntos públicos só sejam acessíveis por via electrónica. 

O órgão jurisdicional de reenvio pretende ainda obter uma interpretação de diversas 

disposições da Directiva 95/46. Considera que a publicação de dados pessoais só pode 

ocorrer se as medidas previstas no artigo 18.°, n.° 2,213 segundo travessão, desta 

directiva,tiverem sido tomadas. Segundo o mesmo órgão jurisdicional, a notificação do 

Ministério do Ambiente, do Espaço Rural e da Protecção dos Consumidores do Land 

Hessen ao encarregado da protecção dos dados pessoais processou-se de forma 

incompleta. Com efeito, houve informações que não lhe foram transmitidas, tais como 

o facto de o tratamento de dados ser efectuado pela Bundesanstalt por conta do 

referido Land e, eventualmente, com recurso a um terceiro privado, informações 

concretas sobre os prazos de destruição assim como sobre o fornecedor de acesso e 

dados sobre o registo dos endereços IP. O objectivo da notificação é reforçar a 

transparência face às pessoas a quem os dados dizem respeito 

Além disso, a publicação de informação sobre os beneficiários de ajudas agrícolas 

devia ter sido precedida de um controlo prévio, como previsto no artigo 20.° da 

                                                           
213 As terceira, quarta e quinta questões dizem respeito à Secção IX da Directiva 95/46, cujos artigos 18.° a 21.° têm por objecto a 

notificação. Essencialmente, o responsável pelo tratamento [a pessoa que determina as finalidades e os meios de tratamento dos 

dados pessoais, como definida no artigo 2.°, alínea d)] deve notificar a autoridade de controlo antes da realização de actos 

específicos de tratamento de dados. o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se a eventual inobservância do procedimento 

de notificação previsto no artigo 18.° da Directiva 95/46 torna ilícito qualquer subsequente tratamento de dados. 
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Directiva 95/46. Ora, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, o controlo prévio foi 

realizado, no presente caso, não por uma autoridade de controlo central, mas pelo 

encarregado da protecção dos dados da empresa ou da administração responsável e 

com base em notificações incompletas. 

Por último, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre a licitude, em relação ao 

artigo 7.°, alínea e), da Directiva 95/46, do registo dos endereços IP dos utilizadores 

que consultam as informações relativas aos beneficiários de ajudas do FEAGA e do 

Feader no sítio Internet da Bundesanstalt. 

Também é colocada uma questão muito interessante neste acórdão que é a de saber 

se o artigo 7.°, em especial a alínea e), da Directiva 95/46/CE deve ser interpretado no 

sentido de que se opõe a uma prática de armazenamento de endereços IP dos 

utilizadores de uma homepage sem o seu consentimento expresso. 

Os demandantes deram o seu consentimento de forma inequívoca ao assinarem o 

formulário de candidatura? O advogado dos demandantes argumentou que a expressa 

redacção que consta do formulário da PAC significa unicamente que a assinatura indica 

que se toma conhecimento de que se procederá à publicação, mas não que se 

consente nessa publicação. Numa análise mais aprofundada, há muito mérito neste 

argumento técnico. 

O artigo 7.° da Directiva 95/46 enumera exaustivamente as estritas condições no 

respeito das quais o tratamento de dados pode licitamente ser efectuado. O artigo 7.°, 

alínea a), exige que a pessoa em causa dê o seu consentimento «de forma 

inequívoca». Tomar conhecimento da informação prévia de que será efectuada uma 

qualquer publicação não é o mesmo que dar consentimento «de forma inequívoca» a 

um certo tipo de publicação bem pormenorizada. Assim como tal também não pode 

ser descrito como uma «manifestação de vontade, livre, específica» da pessoa em 

causa, na acepção da definição do consentimento do titular dos dados que consta do 

seu artigo 2.°, alínea h). A Advogada – Geral Eleanor Sharpston considerou que os 

demandantes não deram o seu consentimento ao tratamento (ou seja, no caso em 

apreço, à publicação) dos seus dados na acepção do artigo 7.°, alínea a), da Directiva 

95/46. 
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O Tribunal considerou que o direito à privacidade não é um direito absoluto. O artigo

8º, nº da CEDH214 reconhece expressamente a possibilidade de excepções a este

direito, tal como faz o artigo 9º da Convenção nº 108.

Actualmente o meio de publicação óbvio é a Internet. Todavia, a própria

acessibilidade, facilidade de pesquisa e comodidade da Internet significam que essa

publicação será potencial e proporcionalmente mais intrusiva nos direitos dos

requerentes ao respeito pela vida privada e à protecção dos dados pessoais do que a

publicação num formato mais tradicional. Para apreciar o carácter justificado e

proporcional da ingerência nestes direitos decorrente da publicação de dados pessoais

com um determinado nível de pormenor, há que ter presente a natureza e as

consequências da publicação na Internet.

O artigo 7.°, em especial a alínea e), da Directiva 95/46/CE deve ser interpretado no

sentido de que se opõe a uma prática de armazenamento de endereços IP dos

utilizadores de uma homepage sem o seu consentimento expresso?»

Recorde-se que, nos termos do artigo 6.°, n.° 1, TUE, a União reconhece os direitos, as

liberdades e os princípios enunciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União

Europeia (a seguir «Carta»), «que tem o mesmo valor jurídico que os Tratados».215

Assim, a validade dos artigos 42.°, n.° 8-B, e 44.°-A do Regulamento n.° 1290/2005 e do

Regulamento n.° 259/2008 deve ser analisada à luz das disposições da Carta.

A este respeito, sublinhe-se que o artigo 8.°, n.° 1, da Carta estabelece que «todas as

pessoas têm direito à protecção dos dados de carácter pessoal que lhes digam

respeito». Este direito fundamental está indissociavelmente relacionado com o direito

ao respeito da vida privada consagrado no artigo 7.° desta mesma Carta.

214 As excepções previstas no artigo 8.°, n.° 2, da CEDH devem ser objecto de interpretação restritiva e a sua necessidade deve ser

demonstrada de forma convincente.

215 A Carta não era vinculativa no momento em que tiveram início os processos principais: v., por analogia, o acórdão de 27 de

Junho de 2006, Parlamento/Conselho (C-540/03, Colect., p. I5769, n.° 38). Na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa

em 1 de Dezembro de 2009, a Carta passou a assumir o valor de direito primário (artigo 6.°, n.° 1, TUE).



158 
 

Todavia, o direito à protecção dos dados pessoais não é uma prerrogativa absoluta, 

mas deve ser tomado em consideração relativamente à sua função na sociedade.216  

Assim, o artigo 8.°, n.° 2, da Carta autoriza o tratamento de dados pessoais desde que 

estejam preenchidas determinadas condições. A esse respeito, a dita disposição 

determina que os dados pessoais «devem ser objecto de um tratamento leal, para fins 

específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento 

legítimo previsto por lei». 

Além disso, o artigo 52.°, n.° 1, da Carta admite a introdução de restrições ao exercício 

de direitos como os consagrados nos seus artigos 7.° e 8.°, desde que essas restrições 

sejam previstas por lei, respeitem o conteúdo essencial desses direitos e liberdades e, 

na observância do princípio da proporcionalidade, sejam necessárias e correspondam 

efectivamente a objectivos de interesse geral reconhecidos pela União, ou à 

necessidade de protecção dos direitos e liberdades de terceiros. 

 Por último, decorre do artigo 52.°, n.° 3, da Carta que, na medida em que esta 

contenha direitos correspondentes aos direitos garantidos pela CEDH, o sentido e o 

âmbito desses direitos são iguais aos conferidos por essa Convenção. O artigo 53.° da 

Carta acrescenta, para o efeito, que nenhuma sua disposição deve ser interpretada no 

sentido de restringir ou lesar os direitos reconhecidos, nomeadamente, pela CEDH. 

Assim, importa declarar, por um lado, que o respeito pelo direito à vida privada 

relativamente ao tratamento de dados pessoais, reconhecido pelos artigos 7.° e 8.° da 

Carta, abrange todas as informações relativas a qualquer pessoa singular identificada 

ou identificável e, por outro, que as restrições que podem ser legitimamente impostas 

ao direito à protecção dos dados pessoais correspondem às permitidas no quadro do 

artigo 8.° da CEDH. 

As pessoas colectivas só podem invocar a protecção dos artigos 7.° e 8.° da Carta a 

respeito de tal identificação desde que a denominação legal da pessoa colectiva 

identifique uma ou mais pessoas singulares. 

                                                           
216 v., neste sentido, acórdão de 12 de Junho de 2003, Schmidberger, C-112/00, Colect., p. I-5659, n.° 80 e jurisprudência aí 
referida. 
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A publicação num sítio Internet de dados nominativos relativos aos beneficiários em 

causa e aos montantes exactos que receberam constitui, portanto, pelo facto de esses 

dados passarem a ser acessíveis a terceiros, uma ingerência na respectiva vida privada 

na acepção do artigo 7.° da Carta.  

A este respeito, é irrelevante que os dados publicados sejam relativos a actividades 

profissionais. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem declarou, a este propósito, 

relativamente à interpretação do artigo 8.° da CEDH, que a expressão «vida privada» 

não devia ser interpretada de forma restritiva e que «nenhuma razão de princípio 

permite excluir as actividades profissionais.  

Além disso, a publicação imposta pelo artigo 44.°-A do Regulamento n.° 1290/2005 e 

pelo Regulamento n.° 259/2008 constitui um tratamento de dados pessoais que 

integra o âmbito do artigo 8.°, n.° 2, da Carta. 

A regulamentação em causa da União, que se limita a prever que os beneficiários de 

ajudas serão informados antes da publicação dos dados que lhes digam respeito, não 

procura, pois, fundamentar o tratamento de dados pessoais que institui no 

consentimento dos beneficiários em causa. Além disso, deve observar-se que, nos 

processos principais, os recorrentes, nos formulários em que requereram a concessão 

das ajudas, apenas «[tomaram] conhecimento de que o artigo 44.°-A do Regulamento 

[…] n.° 1290/2005 impõe a publicação de informações sobre os beneficiários de fundos 

[provenientes] do FEAGA e do Feader». 

 Uma vez que, por um lado, a publicação de dados nominativos relativos aos 

beneficiários em causa e aos montantes exactos provenientes do FEAGA e do Feader 

que estes receberam constitui uma violação dos direitos que lhes são reconhecidos 

pelos artigos 7.° e 8.° da Carta e que, por outro, esse tratamento de dados pessoais 

não é fundado no consentimento dos referidos beneficiários, há que examinar se a 

violação desses direitos se justifica à luz do artigo 52.°, n.° 1, da Carta. 

Cumpre recordar que o artigo 52.°, n.° 1, da Carta admite a introdução de restrições ao 

exercício de direitos como os consagrados nos seus artigos 7.° e 8.°, desde que essas 

restrições sejam previstas por lei, respeitem o conteúdo essencial desses direitos e 
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liberdades e, na observância do princípio da proporcionalidade, sejam necessárias e 

correspondam efectivamente a objectivos de interesse geral reconhecidos pela União, 

ou à necessidade de protecção dos direitos e liberdades de terceiros. 

 Em primeiro lugar, é pacífico que a ingerência resultante da publicação num sítio 

Internet de dados nominativos relativos aos beneficiários em causa deve ser 

considerada «prevista por lei», na acepção do artigo 52.°, n.° 1, da Carta. Com efeito, 

os artigos 1.°, n.° 1, e 2.° do Regulamento n.° 259/2008 prevêem expressamente essa 

publicação. 

Em segundo lugar, quanto à questão de saber se a referida ingerência corresponde a 

um objectivo de interesse geral reconhecido pela União, na acepção do artigo 52.°, 

n.° 1, da Carta, resulta do décimo quarto considerando do Regulamento 

n.° 1437/2007, que altera o Regulamento n.° 1290/2005, e do sexto considerando do 

Regulamento n.° 259/2008 que a publicação dos nomes dos beneficiários das ajudas 

do FEAGA e do Feader e dos montantes que recebem desses fundos se destina a 

«aumentar a transparência da utilização dos fundos comunitários no âmbito da PAC e 

a melhorar a gestão financeira destes fundos, nomeadamente reforçando o controlo 

público das quantias utilizadas». 

Os interesses legítimos do público ficariam satisfeitos com a publicação de dados 

estatísticos anónimos. 

Importa pois verificar se o Conselho da União Europeia e a Comissão procederam a 

uma ponderação equilibrada entre o interesse da União em garantir a transparência 

das suas acções e uma utilização óptima dos fundos públicos, por um lado, e a 

restrição ao direito dos beneficiários em causa ao respeito da sua vida privada, em 

geral, e à protecção dos seus dados pessoais, em particular, por outro. A este respeito, 

o Tribunal de Justiça já declarou que as derrogações à protecção dos dados pessoais e 

as suas limitações devem ocorrer na estrita medida do necessário. 

O Tribunal decidiu que se deve considerar que as disposições do direito da União cuja 

validade é colocada em causa pelo órgão jurisdicional de reenvio respeitam, na 

medida em que têm a ver com a publicação de dados relativos às pessoas colectivas, o 
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requisito da necessidade de um equilíbrio justo relativamente à tomada em 

consideração dos respectivos interesses em presença mas que o artigo 44.°-A do 

Regulamento n.° 1290/2005 e o Regulamento n.° 259/2008 devem ser declarados 

inválidos porquanto, relativamente às pessoas singulares beneficiárias de ajudas do 

FEAGA e do Feader, essas disposições impõem a publicação de dados pessoais 

relativos a qualquer beneficiário, sem distinções em função de critérios pertinentes, 

como os períodos durante os quais receberam essas ajudas, a sua frequência ou ainda 

o tipo ou a importância das mesmas. 

 Cabe recordar que, sempre que considerações imperiosas de segurança jurídica o 

justifiquem, o Tribunal de Justiça dispõe, por força do artigo 264.°, segundo parágrafo, 

TFUE, também aplicável, por analogia, no quadro de uma questão prejudicial 

destinada a apreciar a validade dos actos da União, ao abrigo do artigo 267.° TFUE, de 

um poder de apreciação para determinar, em cada caso concreto, quais os efeitos do 

acto que devem ser considerados definitivos. 

 Tendo em conta o elevado número de publicações ocorridas nos Estados-Membros 

com base numa regulamentação considerada válida, há que reconhecer que a 

invalidade das disposições mencionadas não permite pôr em causa os efeitos da 

publicação das listas dos beneficiários de ajudas do FEAGA e do Feader efectuada 

pelas autoridades nacionais, com base nas referidas disposições, durante o período 

anterior à data da prolação do acórdão. 

Segundo o artigo 18.°, n.° 2, segundo travessão, da Directiva 95/46, ao encarregado da 

protecção dos dados pessoais incumbem diversas tarefas destinadas a garantir que os 

tratamentos não prejudicarão os direitos e liberdades das pessoas em causa. Assim, o 

encarregado está incumbido, nomeadamente, de manter «um registo dos tratamentos 

efectuados pelo responsável do tratamento, contendo as informações referidas no 

n.° 2 do artigo 21.° [da Directiva 95/46]». Esta disposição remete para o artigo 19.°, 

n.° 1, alíneas a) a e), da mesma directiva. 

 Todavia, contrariamente ao que o órgão jurisdicional de reenvio entende, o artigo 

18.°, n.° 2, segundo travessão, da Directiva 95/46 não impõe a esse encarregado da 
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protecção dos dados pessoais nenhuma obrigação de manter um registo que inclua as 

informações a que se refere o artigo 21.°, n.° 2, da mesma directiva, conjugado com o 

artigo 19.°, n.° 1, alíneas a) a e), desta, antes da realização do tratamento de dados em 

causa. Com efeito, o registo referido no artigo 18.°, n.° 2, segundo travessão, da dita 

directiva só tem de incluir os «tratamentos efectuados». 

Nestas condições, a inexistência, a que se refere o órgão jurisdicional de reenvio, de 

um registo integral e anterior ao tratamento de dados não pode afectar a legalidade 

de uma publicação, tal como a regulada pelos artigos 42.°, n.° 8-B, e 44.°-A do 

Regulamento n.° 1290/2005, bem como pelo Regulamento n.° 259/2008. 

Assim o Tribunal respondeu à terceira questão que o artigo 18.°, n.° 2, segundo 

travessão, da Directiva 95/46 deve ser interpretado no sentido de que não sujeita o 

encarregado da protecção dos dados pessoais à obrigação de manter o registo 

previsto nessa disposição antes da realização de um tratamento de dados pessoais, tal 

como o resultante dos artigos 42.°, n.° 8-B, e 44.°-A do Regulamento n.° 1290/2005, 

bem como do Regulamento n.° 259/2008. 

Contudo, o artigo 18.°, n.° 2, segundo travessão, da Directiva 95/46 determina que os 

Estados-Membros poderão estabelecer a simplificação ou a isenção da notificação se o 

responsável pelo tratamento nomear um encarregado da protecção dos dados 

pessoais. Das decisões de reenvio decorre que essa nomeação teve lugar no Land 

Hessen relativamente à publicação dos dados imposta pelos artigos 42.°, n.° 8-B, e 

44.°-A do Regulamento n.° 1290/2005, bem como pelo Regulamento n.° 259/2008. 

Assim, o Tribunal de Justiça decidiu: 

“1) Os artigos 42.°, n.° 8-B, e 44.°-A do Regulamento (CE) n.° 1290/2005 do Conselho, 

de 21 de Junho de 2005, relativo ao financiamento da política agrícola comum, 

conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.° 1437/2007 do Conselho, de 26 de 

Novembro de 2007, bem como o Regulamento (CE) n.° 259/2008 da Comissão, de 18 

de Março de 2008, que estabelece as regras de execução do Regulamento 

n.° 1290/2005 no que respeita à publicação de informação sobre os beneficiários de 

fundos provenientes do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) e do Fundo 
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Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (Feader), são inválidos porquanto, 

relativamente às pessoas singulares beneficiárias de ajudas do FEAGA e do Feader, 

essas disposições impõem a publicação de dados pessoais relativos a qualquer 

beneficiário, sem distinções em função de critérios pertinentes, como os períodos 

durante os quais receberam essas ajudas, a sua frequência ou ainda o tipo ou a 

importância das mesmas.  

2) A invalidade das disposições do direito da União mencionadas no n.° 1 deste 

dispositivo não permite pôr em causa os efeitos da publicação das listas dos 

beneficiários de ajudas do FEAGA e do Feader efectuada pelas autoridades nacionais, 

com base nas referidas disposições, durante o período anterior à data da prolação do  

acórdão. 

3) O artigo 18.°, n.° 2, segundo travessão, da Directiva 95/46/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados, deve ser interpretado no sentido de que não sujeita o encarregado da 

protecção dos dados pessoais à obrigação de manter o registo previsto nessa 

disposição antes da realização de um tratamento de dados pessoais, tal como o 

resultante dos artigos 42.°, n.° 8-B, e 44.°-A do Regulamento n.° 1290/2005, conforme 

alterado pelo Regulamento n.° 1437/2007, bem como do Regulamento n.° 259/2008.  

4) O artigo 20.° da Directiva 95/46 deve ser interpretado no sentido de que não obriga 

os Estados-Membros a sujeitar ao controlo prévio previsto nessa disposição a 

publicação das informações imposta pelos artigos 42.°, n.° 8-B, e 44.°-A do 

Regulamento n.° 1290/2005, conforme alterado pelo Regulamento n.° 1437/2007, 

bem como pelo Regulamento n.° 259/2008.” 
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5. O acórdão M. E. E. Rijkeboer217:

O Conselho de Estado Holandês apresentou ao Tribunal de Justiça uma questão

prejudicial relativa à interpretação dos artigos 6º e 12º da Directiva 95/46/CE. O

despacho de reenvio, no dizer do Advogado-Geral Dámaso Ruiz-Jarobo Colomer,

aventura-se por um terreno difícil: a supressão de dados pessoais na posse de uma

administração municipal transmitidos a terceiros, e o consequente direito de acesso

aos dados do tratamento. Em princípio a destruição dos dados é um acto de protecção

da pessoa a quem esses dados dizem respeito. No entanto acarreta outras

consequências, uma vez que, com os ficheiros, perde-se também o rasto da sua

utilização. Assim quem aparentemente estava protegido também pode ser

prejudicado, pois nunca conhecerá o uso pelo detentor dos seus dados pessoais.

A questão colocada ao Tribunal de Justiça é se o prazo para a supressão dos dados

funciona como limite temporal do direito de acesso ao tratamento e se o período de

um ano é suficiente e proporcionado para garantir os direitos previstos na Directiva

95/46/CE.

O Senhor Rijkeboer solicitou ao Município de Roterdão uma lista, de acordo com os

arquivos de administração municipal, das comunicações a terceiros da informação a

seu respeito realizadas durante os últimos dois anos. O município indeferiu

parcialmente o requerimento fornecendo-lhe apenas os dados referentes ao ano

anterior. Pretende-se saber se pode haver um prazo específico para eliminar a

informação relativa ao tratamento de dados pessoais. Com o apagamento desses

dados, nos termos da Directiva 95/46/CE, fecha-se a porta ao direito de acesso, pois

não se pode solicitar uma informação que já não existe. Há uma restrição ao exercício

de um poder que está também expressamente previsto na Directiva 95/46. Esta tensão

entre a supressão e o acesso revela a existência de um conflito interno no seio da

referida directiva, sobre a qual o Tribunal de Justiça deve pronunciar-se.

217 Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 7 de Maio de 2009, «Protecção das pessoas singulares no que diz respeito

ao tratamento de dados pessoais – Directiva 95/46/CE – Protecção da vida privada – Supressão dos dados – Direito de acesso aos

dados e à informação sobre os destinatários dos dados – Prazo para o exercício do direito de acesso, processo C-553/07.
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Os dados relativos ao tratamento beneficiam ou podem beneficiar de um regime 

idêntico ao dos dados pessoais? O prazo para eliminar deve funcionar como limite do 

direito de acesso? Existe um único direito com um conflito interior. 

A pessoa em causa conserva uma salvaguarda: a da responsabilidade patrimonial do 

Estado por incumprimento das obrigações que decorrem do direito da União Europeia. 

Na falta de uma execução que satisfaça plenamente a pessoa, estas normas permitem, 

pelo menos, uma reparação de carácter pecuniário, a cujo reconhecimento estão 

obrigados os órgãos jurisdicionais nacionais. A técnica de ponderação de interesses é 

muito utilizada pelo Tribunal de Justiça para decidir processos relativos a direitos 

fundamentais. Aqui o que está em causa é ponderar as várias vertentes que estão em 

conflito num mesmo direito. 

A Directiva 95/46/CE pretende ir mais longe do que a Convenção nº 108 do Conselho 

da Europa de 28 de Janeiro de 1981 para a protecção das pessoas relativamente ao 

tratamento automatizado de dados de carácter pessoal218. A prova é o próprio 

conteúdo do texto comunitário, que em vários aspectos vai mais longe do que a 

Convenção nº 108, e muito significativamente ao definir o direito de acesso. Segundo a 

Directiva 95/46/CE, este direito pode ser exercido “livremente” e “sem restrições” ao 

passo que o artigo 8º da Convenção nº 108 se limita a referir um acesso a “intervalos 

razoáveis”. A disposição comunitária visa alargar o direito e para tanto consagra-o em 

termos substancialmente mais generoso do que a Convenção do Conselho da Europa, 

reiterando a vertente da protecção do individuo na Directiva 95/46. 

A questão prejudicial colocada ao Tribunal de Justiça é a seguinte: 

«A restrição, prevista na lei, da [comunicação dos dados] ao ano anterior à data do 

respectivo pedido é compatível com o artigo 12.°, […] alínea a), da [directiva], lido, se 

for caso disso, em conjugação com o artigo 6.°, n.° 1, alínea e), dessa directiva e com o 

princípio da proporcionalidade?» 

                                                           
218 É o que decorre do 11º Considerando da Directiva ao explicar que “ os princípios da protecção dos direitos e liberdades das 
pessoas, nomeadamente o direito à vida privada, contidos na presente directiva, precisam e ampliam os princípios contidos na 
Convenção do Conselho da Europa de 28 de Janeiro de 1981. 
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 Por conseguinte, a questão colocada pelo órgão jurisdicional de reenvio deve ser 

entendida no sentido de, no essencial, visar determinar se, nos termos da directiva, 

especialmente da alínea a) do seu artigo 12.°, o direito de acesso de uma pessoa à 

informação sobre os destinatários ou categorias de destinatários dos seus dados 

pessoais e o conteúdo dos dados transmitidos pode ser restringido ao período de um 

ano que antecede a data do respectivo pedido de acesso. 

Este órgão jurisdicional realça duas disposições da directiva, a saber, o artigo 6.°, n.° 1, 

alínea e), sobre a conservação dos dados pessoais, e o artigo 12.°, alínea a), sobre o 

direito de acesso a esse dados. Em contrapartida, nem esse órgão jurisdicional nem 

nenhuma das partes que apresentou observações ao Tribunal de Justiça invoca as 

excepções constantes do artigo 13.° da directiva. 

O artigo 6.° da directiva versa sobre a qualidade dos dados. O seu n.° 1, alínea e), 

determina que os Estados-Membros devem estabelecer que os dados pessoais apenas 

serão conservados durante o período necessário para a prossecução das finalidades 

para que foram recolhidos ou para que são tratados posteriormente. Assim, os dados 

devem ser suprimidos após a consecução dessas finalidades. 

O artigo 12.°, alínea a), da directiva determina que os Estados-Membros garantirão às 

pessoas em causa o direito de acesso aos seus dados pessoais e à informação sobre os 

destinatários e categorias de destinatários desses dados, sem estabelecer qualquer 

limitação no tempo. 

 O objectivo destes dois artigos é, pois, o de proteger a pessoa em causa. O órgão 

jurisdicional de reenvio pretende apurar se existe uma relação entre estes dois artigos, 

ou seja, se o direito de acesso à informação sobre os destinatários ou categorias de 

destinatários dos dados pessoais e sobre o conteúdo dos dados transmitidos pode 

depender do período durante o qual esses dados devem ser conservados. 

  Além disso, decorre do vigésimo quinto considerando da directiva que os princípios 

dessa protecção devem encontrar expressão, por um lado, nas obrigações que 

impendem sobre os responsáveis pelo tratamento de dados, designadamente no que 

respeita à qualidade dos dados – objecto do artigo 6.° da directiva –, e, por outro, nos 
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direitos das pessoas cujos dados são tratados de serem informadas sobre esse 

tratamento, poderem ter acesso a esses dados, poderem solicitar a sua rectificação e 

mesmo, em certas circunstâncias, poderem opor-se ao tratamento. Este direito ao 

respeito da vida privada implica que a pessoa em causa possa assegurar-se de que 

esses dados pessoais são tratados com exactidão e de forma lícita, ou seja, em 

especial, que os dados de base que lhe dizem respeito são exactos e são enviados a 

destinatários autorizados. Como referido no quadragésimo primeiro considerando da 

directiva, para poder efectuar as verificações necessárias, a pessoa em causa deve 

dispor de um direito de acesso aos dados que lhe dizem respeito e que estão em fase 

de tratamento.    Para este efeito, o artigo 12.°, alínea a), da directiva prevê um direito 

de acesso aos dados de base e à informação sobre os destinatários ou categorias de 

destinatários a quem são transmitidos esses dados. 

Esse direito de acesso é necessário para que a pessoa em causa possa exercer os 

direitos consagrados nas alíneas b) e c) do artigo 12.° da directiva, ou seja, quando o 

tratamento dos seus dados não respeite o disposto nessa directiva, o de obter que o 

responsável pelo tratamento os rectifique, apague ou bloqueie [alínea b)] ou que 

notifique aos terceiros a quem os dados tenham sido comunicados essas rectificações, 

apagamentos ou bloqueios, desde que essa notificação não seja impossível ou não 

implique um esforço desproporcionado [alínea c)].     Esse direito de acesso também é 

necessário para que a pessoa em causa possa exercer o direito de oposição ao 

tratamento dos seus dados pessoais, a que se refere o artigo 14.° da directiva, ou o 

direito de recurso quando sofra um prejuízo, previsto nos seus artigos 22.° e 23.° 

Quanto ao direito de acesso à informação sobre os destinatários ou categorias de 

destinatários dos dados de base e sobre o conteúdo dos dados transmitidos, a 

directiva não especifica se esse direito abrange o passado nem, sendo esse o caso, o 

período do passado a que se refere. 

A este propósito, importa referir que, para garantir o efeito útil das disposições 

referidas no presente acórdão, esse direito deve necessariamente abranger o passado. 

Com efeito, se assim não fosse, a pessoa interessada não estaria em condições de 

eficazmente exercer o seu direito de obter a rectificação, supressão ou bloqueio dos 
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dados que se presume serem ilícitos ou incorrectos e de intentar uma acção no 

tribunal e de ser ressarcida pelo prejuízo sofrido. 

Coloca-se assim a questão de saber em que medida esse direito abrange o passado. 

O Tribunal de Justiça já declarou que as disposições da directiva são relativamente 

gerais, visto que devem aplicar-se a um grande número de situações bastante diversas, 

e que a directiva contém regras que se caracterizam por uma certa flexibilidade, 

deixando, em vários casos, ao cuidado dos Estados-Membros adoptarem os detalhes 

ou escolherem entre várias opções 219 . O Tribunal de Justiça reconheceu, assim, que 

os Estados-Membros dispõem, em relação a vários aspectos, de uma margem de 

manobra na transposição da directiva220 . Porém, esta margem de manobra, que tem 

lugar no que respeita à transposição do artigo 12.°, alínea a), da directiva, não é 

ilimitada. 

A fixação de um período relativamente ao qual existe um direito de acesso à 

informação sobre os destinatários ou categorias de destinatários e sobre o conteúdo 

dos dados transmitidos deve permitir à pessoa em causa exercer os diferentes direitos 

previstos pela directiva e evocados nos n.os 51 e 52 do acórdão. 

O prazo de conservação dos dados de base pode ser um parâmetro útil, embora não 

determinante. 

Com efeito, como o Tribunal de Justiça já reconheceu221, o âmbito de aplicação da 

directiva é muito amplo e os dados pessoais a que esse diploma se refere são variados. 

O período de conservação destes dados, definido nos termos do artigo 6.°, n.° 1, alínea 

e), da directiva em função dos fins para que foram obtidos ou posteriormente 

tratados, pode, por conseguinte, ser diferente. Quando o período de conservação dos 

dados de base é muito longo, o interesse da pessoa em causa de utilizar os meios de 

intervenção e de recurso referidos no n.° 57 do acórdão pode, em determinados casos, 

diminuir. Se, por exemplo, os destinatários desses dados forem numerosos ou a 

frequência de comunicações a um número mais restrito de destinatários for elevada, a 
                                                           
219 v. acórdão Lindqvist, já referido. 
220 v. acórdão Lindqvist, já referido. 
221 v. acórdãos, já referidos, Österreichischer Rundfunk e o. e Lindqvist. 
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obrigação de conservar por tanto tempo a informação sobre os destinatários ou 

categorias de destinatários e sobre o conteúdo dos dados transmitidos poderia 

representar um ónus excessivo para o responsável pelo tratamento. 

Ora, a directiva não exige dos Estados-Membros que imponham esses ónus ao 

responsável pelo tratamento. 

No caso em apreço, uma regulamentação que limite a conservação da informação 

sobre os destinatários ou categorias de destinatários e sobre o conteúdo dos dados 

transmitidos a um período de um ano e correlativamente limite o acesso a essa 

informação, quando os dados de base são conservados por muito mais tempo, não 

representa um equilíbrio justo entre os interesses e obrigações em causa, a não ser 

que se demonstre que um período de conservação dessa informação mais longo 

constitui um ónus excessivo para o responsável pelo tratamento. Contudo, é ao órgão 

jurisdicional nacional que compete efectuar as verificações necessárias à luz das 

considerações apresentadas nos números anteriores. 

Tendo em conta as considerações precedentes, o argumento de alguns 

Estados-Membros, segundo o qual a aplicação dos artigos 10.° e 11.° da directiva 

tornava supérflua a atribuição, para o passado, de um direito de acesso à informação 

sobre os destinatários ou categorias de destinatários a que se refere o artigo 12.°, 

alínea a), da directiva, não foi acolhido. 

Com efeito, importa observar que os artigos 10.° e 11.° determinam que o responsável 

pelo tratamento ou o seu representante têm a obrigação de, em certas condições, 

informar a pessoa em causa, designadamente, sobre os destinatários ou categorias de 

destinatários dos dados. O responsável pelo tratamento ou o seu representante deve, 

por sua própria iniciativa, transmitir essa informação à pessoa em causa, 

designadamente no momento da recolha dos dados ou, se estes não forem obtidos 

directamente junto dessa pessoa, no momento do registo dos dados ou, 

eventualmente, quando sejam comunicados a um terceiro. 

Estas disposições criam assim obrigações distintas das que decorrem do artigo 12.°, 

alínea a), da directiva. Por conseguinte, de modo algum limitam a obrigação de os 
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Estados-Membros preverem que o responsável pelo tratamento deve permitir que a 

pessoa em causa tenha acesso à informação sobre os destinatários ou categorias de 

destinatários e sobre os dados transmitidos quando essa pessoa decide exercer o 

direito de acesso que lhe é conferido por força desse artigo 12.°, alínea a). Os 

Estados-Membros devem aprovar medidas de transposição, por um lado, das 

disposições dos artigos 10.° e 11.° da directiva, relativas à obrigação de informar, e, 

por outro, das do artigo 12.°, alínea a), da directiva, sem que as primeiras possam 

atenuar as obrigações decorrentes das segundas. 

O Tribunal de Justiça declarou: 

“O artigo 12.°, alínea a), da Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, determina 

que os Estados-Membros garantirão um direito de acesso à informação sobre os 

destinatários ou categorias de destinatários e sobre o conteúdo da informação 

comunicada não apenas relativamente ao presente mas também no que respeita ao 

passado. Cabe aos Estados-Membros fixar o prazo durante o qual essa informação 

deve ser conservada e o acesso correlativo a esta que representem um equilíbrio justo 

entre, por um lado, o interesse da pessoa em causa em proteger a sua vida privada, 

designadamente através das vias de intervenção e de recurso previstas pela Directiva 

95/46, e, por outro, o ónus que a obrigação de conservar essa informação representa 

para o responsável pelo tratamento.  

Uma regulamentação que limite a conservação da informação sobre os destinatários 

ou categorias de destinatários e sobre o conteúdo dos dados transmitidos a um 

período de um ano e correlativamente limite o acesso a essa informação, quando os 

dados de base são conservados por muito mais tempo, não representa um equilíbrio 

justo entre os interesses e obrigações em causa, a não ser que se demonstre que um 

período de conservação dessa informação mais longo constitui um ónus excessivo para 

o responsável pelo tratamento. Cabe ao órgão jurisdicional nacional efectuar as 

verificações necessárias.”  



171 
 

 

6. Acórdão Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy 222 

Neste processo o Tribunal de Justiça debate a relação entre a protecção de dados e a 

liberdade de imprensa na sequência da denúncia de particulares a uma entidade de 

protecção de dados finlandesa que invocavam a violação da sua vida privada. Na 

directiva 95/46 há a consciência do eventual conflito entre estes dois direitos 

fundamentais. Por isso o artigo 9º da directiva exigiu aos Estados-Membros que 

encontrassem um equilíbrio entre os dois direitos fundamentais. Os Estados-Membros 

deveriam prever em relação aos órgãos de comunicação as necessárias derrogações à 

protecção de dados. A questão que se coloca neste acórdão é de saber se a referida 

derrogação deve ser aplicada à publicação em forma de lista dos dados relativos aos 

impostos dos cidadãos finlandeses, incluindo informações sobre os seus rendimentos e 

o seu património, bem como a disponibilização dos referidos dados por SMS. 

A Satakunnan Markkinapörssi Oy recolheu junto das autoridades fiscais dados fiscais 

públicos dos particulares que publica num jornal Veropörssi. Este jornal exige uma taxa 

para eliminar do jornal informações sobre uma pessoa. A Satakunnan Markkinapörssi 

Oy cedeu à Satamedia Oy estes dados pessoais publicados num CD-ROM. Estas duas 

sociedades cederam os dados a uma terceira que presta o serviço de SMS de 

disponibilização dos dados. Por isso qualquer pessoa pode ter acesso aqueles dados 

através de SMS contra o pagamento de um determinado montante. 

O Supremo Tribunal Administrativo Finlandês colocou várias questões prejudiciais ao 

Tribunal de Justiça pretendendo saber, em suma, se a publicação de dados fiscais e a 

sua colocação à disposição sobre a forma de um serviço de mensagens curtas deve ser 

considerado um tratamento de dados pessoais na acepção do artigo 2º al.s a) e b) da 

directiva 95/46 e se esse tratamento de dados pode ser considerado para fins 

exclusivamente jornalísticos na acepção do artigo 9º da directiva 95/46. O artigo 9º 

                                                           
222 ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção)16 de Dezembro de 2008 - «Directiva 95/46/CE – Âmbito de aplicação – 

Tratamento e circulação de dados pessoais de carácter fiscal – Protecção das pessoas singulares – Liberdade de expressão» No 

processo C-73/07. 
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constitui a base jurídica para a definição por parte dos Estados-Membros do chamado 

privilégio de imprensa ou dos meios de comunicação social. 

O direito fundamental à vida privada está consagrado no artigo 8º da CEDH e é 

reconhecido no artigo 7º da CFDUE. Para além disso a Carta proclama o direito à 

protecção dos dados de caráter pessoal no artigo 8º. O direito fundamental à 

liberdade de expressão está consagrado no artigo 10º da CEDH e no artigo 11º da 

CDFUE. 

A comunicação dos dados de carácter pessoal a um terceiro viola o direito ao respeito 

da vida privada dos interessados, seja qual for a utilização posterior das informações 

comunicadas e apresenta a natureza de uma ingerência na acepção do artigo 8º da 

CEDH. A vida privada não constitui um mero direito de defesa contra ingerências 

estatais, sendo igualmente o fundamento de obrigações positivas por parte do Estado. 

Ao adoptar a Directiva 95/46 a Comunidade alargou a protecção de dados ao 

tratamento por privados. 

Em princípio a restrição dos dois direitos fundamentais é admissível em condições 

análogas: deve estar prevista na lei, corresponder a uma ou várias finalidades legítimas 

à luz do artigo 8º e do artigo 10º da CEDH e ser necessário no âmbito de uma 

sociedade democrática. Isto é, uma necessidade social imperiosa pode justificar 

ingerências, quando estas são proporcionadas face ao objectivo legitimo prosseguido. 

Uma aplicação rigorosa de protecção de dados poderia restringir significativamente a 

liberdade de expressão. O jornalismo de investigação estaria em grande medida 

excluído, caso os meios de comunicação social apenas pudessem tratar e publicar 

informações de carácter pessoal com autorização do interessado ou após o ter 

informado. Por outro lado, é evidente que a actividade dos meios de comunicação 

social pode violar a privacidade dos particulares. Por conseguinte é necessário 

encontrar um equilíbrio. 

Esta situação de conflito entre vários direitos fundamentais, mas também entre a 

protecção de dados e outros interesses gerais é característica da interpretação da 

directiva 95/46. Segundo o Tribunal de Justiça compete às autoridades e aos órgãos 

jurisdicionais dos Estados-Membros não só interpretar o seu direito nacional em 
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conformidade com as directivas relativas à protecção de dados mas também zelar para 

que seja seguida uma interpretação destas que não entre em conflito com os direitos 

fundamentais protegidos pela ordem jurídica comunitária ou com os outros princípios 

gerais do direito comunitário. 

A Advogada-Geral J. Kokott considera que o Tribunal de Justiça é menos interventivo 

no que diz respeito à definição do alcance da protecção de dados e à ponderação dos 

direitos fundamentais em conflito. No acórdão Promusicae apenas se limitou a definir 

os dois direitos fundamentais, tendo delegado a ponderação propriamente dita ao 

órgão jurisdicional de reenvio.  

Por outro lado, o Tribunal de Justiça também já relembrou que é chamado a fornecer 

respostas úteis aos órgãos jurisdicionais nacionais, tendo em particular, competência 

para dar indicações ao órgão jurisdicional nacional, extraídas dos autos do processo 

principal assim como das observações escritas e orais que lhe tenham sido submetidas, 

de modo a proferir a decisão no litígio concreto que lhe está submetido.223   Face ao 

âmbito da directiva 95/46 que ultrapassa a concretização do mercado interno, deve-se 

no entanto concluir que o Tribunal de Justiça, ao ponderar os vários direitos 

fundamentais em colisão no âmbito da directva, deverá deixar aos Estados-Membros e 

aos seus órgãos jurisdicionais uma ampla margem de apreciação, que lhes permite 

aplicar as suas próprias tradições e os seus próprios valores sociais. É interessante que 

os dados aqui em causa, que são públicos na Finlândia, em muitos Estados-Membros 

são considerados confidenciais.  

Ao utilizar a expressão “exclusivamente” o artigo 9º da directiva 95/46 relembra a 

afectação do tratamento de dados a fins específicos, consagrada em termos gerais no 

artigo 6º, nº 1, al. b) da directiva. Nos termos desta disposição os dados pessoais por 

princípio não podem ser tratados de forma incompatível com a finalidade da sua 

recolha. Também a excepção constante do artigo 9º apenas pode ser aplicada a 

operações de tratamento que visem fins exclusivamente jornalísticos. Caso se 

prossigam simultaneamente outros fins o privilégio conferido aos meios de 

comunicação não se aplica. 
                                                           
223 Acórdão de 11 de Dezembro de 2007, The International Transport Workers’ Federation e The Finish Seamens’ Union Proc. C-
438/05. 
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No processo principal requer-se que a Satakunnan e a Satamedia sejam obrigadas a 

cessar determinados tipos de tratamentos de dados. Esta obrigação não pode ser 

baseada directamente na directiva 95/46. Uma directiva não pode por si só criar 

obrigações para um particular e não pode, portanto, ser invocada, enquanto tal, contra 

ele224. 

A Comissão propõe que a lei finlandesa sobre os dados de carácter pessoal em que há 

restrições à protecção de dados não seja aplicada por violarem o direito à vida privada. 

Para tanto baseia-se no acórdão Mangold225 no qual o Tribunal de Justiça considerou a 

proibição da discriminação em razão da idade, consagrado na Directiva 2007/78 como 

um principio geral de direito comunitário e conclui, com base neste, que os órgãos 

jurisdicionais nacionais não deviam aplicar todas as disposições da lei nacional 

eventualmente contrárias.  

A advogada-geral J. Kokott não concorda com esta abordagem. O facto de não se 

recorrer a uma directiva que não é directamente oponível a um particular, mas sim a 

um princípio geral de direito, cujo conteúdo é bem menos claro e preciso, eludiria o 

objectivo de harmonização da directiva, ameaçaria a segurança jurídica por esta visada 

e esvaziaria de sentido a proibição de aplicar directamente disposições da directiva 

não transpostas em detrimento dos particulares. 

A Advogada-Geral propõe que o órgão jurisdicional de reenvio deve interpretar o 

direito nacional, na medida do possível, à luz do texto e da finalidade da directiva 

relativa à protecção de dados e em conformidade com os direitos fundamentais 

comunitários para alcançar o resultado por ela prosseguido. A obrigação de 

interpretação conforme é simultaneamente limitada pelo principio da segurança 

jurídica que se opõe a uma interpretação contra legem do direito nacional.226   

O Tribunal de Justiça decidiu que o artigo 9º da directiva 95/46 deve ser interpretado 

no sentido de que as actividades referidas no acórdão relativas a dados contidos em 

                                                           
224 Acórdão Pfeiffer de 5 de Outubro de 2004 - Proc.C- 397/01 e Acórdão Carp de 7 de Junho de 2007 – Proc- C-80/06.  
225 Acórdão de 22 de Novembro de 2005, Proc. C-144/04. 
226 No Acórdão Total Belgium – Proc. C- 261/07 o Tribunal de Justiça considerou que quando uma directiva é directamente 
aplicável, aplica-se a exigência geral de uma interpretação conforme ao direito comunitário, e se essa aplicação conforme não for 
possível o órgão jurisdicional nacional tem o dever de aplicar integralmente o direito comunitário e de proteger os direitos que 
este confere aos particulares, deixando, se necessário, de aplicar qualquer disposição na medida em que a sua aplicação, nas 
circunstancias do caso, conduza a um resultado contrário ao direito comunitário.   
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documentos públicos, devem ser considerados actividades de tratamento de dados 

pessoais para fins exclusivamente jornalísticos na acepção dessa disposição se tiverem 

por finalidade exclusiva a divulgação ao público de informações, opiniões ou ideias, o 

que compete ao órgão jurisdicional nacional apreciar. 

 

7. Acórdão Deutsche Telekom AG227 

O presente litigio diz respeito à legalidade de uma decisão de uma entidade alemã, na 

qual esta no âmbito de um processo de resolução de litígios obrigou a recorrente no 

processo principal a colocar à disposição, a pedido desta e para efeitos da oferta de 

listas acessíveis ao público, os dados de assinantes de que dispunha, mesmo no caso 

em que os assinantes ou seus prestadores de serviços telefónicos pretendam que estes 

dados apenas sejam divulgados para uma ou várias empresas determinadas e a 

empresa requerente não se insere no grupo destas empresas “habilitadas”.  

Através da segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, 

se o artigo 12.° da directiva 2002/58 «relativa à privacidade e às comunicações 

electrónicas» sujeita a transmissão a uma empresa cuja actividade consiste em 

fornecer serviços de informações telefónicas acessíveis ao público e serviços de listas, 

por uma empresa que atribui números de telefone, dos dados que detém 

relativamente aos assinantes de uma empresa terceira, ao consentimento ou à não 

oposição desta ou dos seus assinantes. 

A este respeito, importa salientar que o artigo 8.°, n.° 1, da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia enuncia que «todas as pessoas têm direito à 

protecção dos dados de carácter pessoal que lhes digam respeito». 

A Directiva 95/46 visa assegurar, nos Estados-Membros, o respeito do direito à 

protecção dos dados de carácter pessoal. A directiva 2002/58 «relativa à privacidade e 

às comunicações electrónicas», como resulta do seu artigo 1.°, n.° 2, precisa e 

completa a Directiva 95/46 no sector das comunicações electrónicas. 

                                                           
227 Acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de Maio de 2011- Proc. C-543/09 – Comunicações Electrónicas – Directiva 2002/58/CE- 
artigo 12º - Fornecimento de serviços de informações telefónicas e de serviços de listas – obrigação imposta a uma empresa que 
atribui números de telefone de transmitir a outras empresas dados que detém relativamente a assinantes de empresas terceiras. 
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Todavia, o direito à protecção dos dados de carácter pessoal não é uma prerrogativa

absoluta, mas deve ser tomado em consideração relativamente à sua função na

sociedade228.

O artigo 8.°, n.° 2, da Carta autoriza o tratamento de dados de carácter pessoal se

estiverem preenchidos determinados requisitos. A este respeito, a referida disposição

prevê que os dados de carácter pessoal «devem ser objecto de um tratamento leal,

para fins específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com outro

fundamento legítimo previsto por lei».

A transmissão de dados de carácter pessoal de assinantes a uma empresa terceira a

fim de fornecer serviços de informações telefónicas acessíveis ao público e serviços de

listas constitui um tratamento de dados de carácter pessoal na acepção do artigo 8.°,

n.° 2, da Carta, que só pode ser realizado «com o consentimento da pessoa interessada

ou com outro fundamento legítimo previsto por lei».

Ora, decorre da directiva «relativa à privacidade e às comunicações electrónicas» que

esta sujeita a publicação dos dados de carácter pessoal relativos aos assinantes em

listas impressas ou electrónicas ao consentimento dos referidos assinantes.

Assim, o artigo 12.°, n.° 2, da referida directiva prevê que os assinantes dispõem da

possibilidade de decidir se os dados de carácter pessoal que lhes dizem respeito, e

quais desses dados, devem figurar numa lista pública.

Ao invés, nenhuma disposição da directiva «relativa à privacidade e às comunicações

electrónicas» sujeita a publicação de dados de carácter pessoal relativos aos

assinantes a um consentimento da empresa que tenha atribuído os números de

telefone em questão ou que detenha dados externos. Com efeito, tal empresa não

pode invocar, a título pessoal, o direito de consentimento reconhecido unicamente aos

assinantes.

Com a segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta também se o artigo

12.° da referida directiva subordina a transmissão de dados de carácter pessoal a uma

228 Acórdão de 9 de Novembro de 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C-92/09 e C-93/09, Colect., p. I-0000, n.° 48 e
jurisprudência referida.
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empresa terceira cuja actividade consiste em fornecer serviços de informações 

telefónicas acessíveis ao público e serviços de listas a um novo consentimento do 

assinante, no caso de este ter autorizado a publicação dos seus dados de carácter 

pessoal numa única lista, no caso, a lista elaborada pela Deutsche Telekom. 

A este respeito, importa começar por recordar que resulta do artigo 12.°, n.° 1, da 

directiva 2002/58, bem como do seu trigésimo oitavo considerando, que os 

assinantes, antes de serem inscritos em listas públicas, são informados dos fins a que 

estas se destinam e de qualquer utilização especial que possa ser feita, 

designadamente graças às funções de busca integradas no programa das versões 

electrónicas das listas. Essa informação prévia permite ao assinante em questão dar o 

seu consentimento livre, específico e informado, na acepção dos artigos 2.°, alínea h), 

e 7.°, alínea a), da Directiva 95/46, à publicação, em listas públicas, de dados de 

carácter pessoal que lhe digam respeito. 

Contudo, o assinante, após ter obtido as informações referidas no artigo 12.°, n.° 1, da 

dita directiva, pode, como resulta do n.° 2 do mesmo artigo, decidir unicamente se os 

dados de carácter pessoal que lhe dizem respeito, e quais desses dados, devem figurar 

numa lista pública. 

Como salientou a advogada-geral Trstenjak no n.° 122 das suas conclusões, resulta de 

uma interpretação contextual e sistemática do artigo 12.° da directiva «relativa à 

privacidade e às comunicações electrónicas» que o consentimento nos termos do n.° 2 

deste artigo diz respeito ao fim a que se destina a publicação dos dados de carácter 

pessoal numa lista pública e não à identidade de um fornecedor de lista em concreto. 

 O Tribunal de Justiça decidiu que o artigo 12.° da Directiva 2002/58 deve ser 

interpretado no sentido de que não se opõe a uma legislação nacional que obriga uma 

empresa que publica listas públicas a transmitir os dados de carácter pessoal que 

detém relativamente a assinantes de outros prestadores de serviços telefónicos a uma 

empresa terceira cuja actividade consiste em publicar uma lista pública impressa ou 

electrónica ou em facultar a consulta de tais listas através de serviços de informações, 

sem que tal transmissão esteja subordinada a novo consentimento dos assinantes, 
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desde que, por um lado, estes últimos tenham sido informados, antes da primeira

inclusão dos seus dados na lista pública, da finalidade desta e do facto de que esses

dados poderiam ser comunicados a outro fornecedor de serviços telefónicos e que,

por outro, se garanta que os referidos dados não serão, após a respectiva transmissão,

utilizados para fins diferentes daqueles para os quais foram recolhidos com vista à sua

primeira publicação.

8. O acórdão Asociacion Nacional de Establecimientos Financeiros de Crédito

(ASNEF)229 e Federacion de Comércio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)

É interessante o caso dizer respeito aos estabelecimentos financeiros de crédito pois é

um sector onde são tratados grandes quantidades de dados sem autorização dos

titulares dos dados, indispensáveis para a criação de perfis, para a concessão de

crédito. O sector do comércio electrónico e do marketing directo é outra área onde o

tratamento de dados pessoais é crucial. Daí a importância da questão tratada neste

acórdão.

O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 7º, al. f) da

Directiva 95/46/CE.

A ASNEF considera que o direito espanhol acrescenta à condição relativa ao interesse

legítimo no tratamento de dados sem o consentimento da pessoa em causa uma

condição que não existe na Directiva 95/46/CE, sendo esta condição que os dados

constem de fontes acessíveis ao público.

O Tribunal de reenvio pede uma interpretação pelo Tribunal de Justiça do artigo 7º, al.

f) da Directiva 95/46230 no sentido de se o Tribunal de Justiça considerar que não

compete aos Estados-Membros acrescentar condições suplementares às previstas

229 Acórdão do Tribunal de Justiça (Terceira Secção) de 24 de Novembro de 2011 – Tratamento de dados pessoais – Directiva
95/46/CE – artigo 7º, al. f) – Efeito directo, Proc. C-468/10 e C-469/10.
230 O artigo 7º:

Os Estados-Membros estabelecerão que o tratamento de dados pessoais só poderá ser efectuado se:
Al. f) o tratamento for necessário para prosseguir interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou de terceiro

ou terceiros a quem os dados sejam comunicados, desde que não prevaleçam os interesses ou os direitos e liberdades
fundamentais da pessoa em causa, protegidos ao abrigo do nº 1 do artigo 1º.
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nessa disposição e que pode ser reconhecido um efeito directo à referida disposição, o 

artigo 10º, nº 2 al. b) do Real Decreto 1720/2007 deverá ser anulado.   

Através da sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no 

essencial, se o artigo 7º, al. f) da Directiva 95/46 deve ser interpretado no sentido de 

que, na inexistência do consentimento da pessoa em causa para autorizar o 

tratamento dos seus dados pessoais necessário para prosseguir interesses legítimos do 

responsável pelo tratamento ou de terceiro ou terceiros a quem os dados sejam 

comunicados, exige além do respeito dos direitos e liberdades fundamentais dessa 

pessoa, que os referidos dados constem de fontes acessíveis ao público. 

De acordo com o disposto no Capítulo II da Directiva 95/46, qualquer tratamento de 

dados pessoais deve, por um lado, ser conforme com os princípios relativos à 

qualidade dos dados enunciados no artigo 6º da referida directiva e, por outro, 

cumprir um dos seis princípios relativos à legitimidade do tratamento de dados 

enumerados no artigo 7º dessa mesma directiva. 

Resulta do 7º Considerando da Directiva 95/46 que o estabelecimento e o 

funcionamento do mercado interno podem ser seriamente afectados pelas diferenças 

entre os regimes nacionais aplicáveis ao tratamento de dados pessoais. A Directiva 

95/46 visa (considerando 8) tornar equivalente em todos os Estados-Membros o nível 

de protecção dos direitos e liberdades das pessoas no que diz respeito ao tratamento 

de dados pessoais, tendo por objectivo garantir um elevado nível de protecção na 

União (10º Considerando). Assim, o Tribunal de Justiça já decidiu231 que a 

harmonização da legislação nacional não se limita a uma harmonização mínima mas 

conduz, em princípio, a uma harmonização completa. Decorre do objectivo de 

assegurar um alto nível de protecção equivalente em todos os Estados-Membros que o 

artigo 7º da Directiva 95/46 prevê uma lista exaustiva e taxativa dos casos em que um 

tratamento de dados pessoais pode ser considerado lícito. Esta interpretação é 

corroborada pelos termos “só pode ser efectuada se” e a conjugação “ou” contidos no 

artigo 7º da Directiva 95/46, que salientam a natureza exaustiva e taxativa da lista que 

constam desse artigo. Assim, os Estados-Membros não podem acrescentar novos 

                                                           
231 Ver acórdão Lindqvist. 
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uma disposição suficientemente precisa e revela-se incondicional para ser invocada 

por um particular e aplicada pelos órgãos jurisdicionais, podendo os particulares 

invocá-la perante os tribunais nacionais, quer quando o Estado não tenha feito a sua 

transposição para o direito nacional nos prazos previstos na directiva, quer quando 

tenha feito uma transposição incorrecta. Assim, o Tribunal de Justiça respondeu que o 

artigo 7º, al. f) da Directiva 95/46/CE tem um efeito directo. 

 

9. Acórdão Promusicae232 

Este acórdão trata de um pedido apresentado no âmbito de um litígio que opõe a 

associação sem fins lucrativos Productores de Musica de Espanha (Promusicae) à 

Telefónica de Espanha SAL a propósito do recurso desta última de divulgar à 

Promusicae, que actua por conta dos titulares de direitos de propriedade intelectual 

que agrupa, dados pessoais relativos à utilização da Internet através de ligações 

fornecidas pela Telefónica. 

O presente pedido de decisão prejudicial suscita a questão da necessária conciliação 

entre as exigências ligadas à protecção dos direitos fundamentais, a saber, por um 

lado, o direito ao respeito pela vida privada, e, por outro, os direitos à protecção da 

propriedade e a uma tutela jurisdicional efectiva. Os mecanismos que permitem 

encontrar um justo equilíbrio entre esses diferentes direitos e interesses estão 

inscritos, por um lado, na própria Directiva 2002/58, na medida em que prevê regras 

que determinam em que situações e em que medida o tratamento de dados pessoais é 

lícito e quais as garantias que devem ser previstas, e por outro lado as 3 directivas 

mencionadas pelo órgão jurisdicional de reenvio, que ressalvam o caso em que as 

medidas adoptadas para proteger os direitos que aquelas disciplinam afectam a 

protecção de dados pessoais. 

                                                           
232 Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 29 de Janeiro de 2008 – Sociedade de Informação – Obrigações dos 
prestadores de serviços – Conservação e Divulgação de determinados dados de tráfego – Obrigação de divulgação – Limites – 
Protecção da confidencialidade das comunicações electrónicas. Proc. C-275/06. 
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Nas palavras da Advogada – Geral Juliane Kokott “o caso em apreço demonstra que o 

registo de dados para determinados fins desperta o desejo de utilizar esses dados para 

desígnios mais amplos”. 

Em Espanha, os fornecedores de acesso à Internet têm de armazenar determinados 

dados de cada utilizador, que podem eventualmente ser usados no âmbito de uma 

investigação criminal ou para efeitos de protecção da segurança pública ou de defesa 

nacional. Uma associação de titulares de direitos de autor (Promusicae) pretende, com 

o auxílio desses dados, identificar utilizadores que, através de troca de dados tenham 

violado direitos de autor. 

As normas do direito da União Europeia sobre a protecção de dados nas comunicações 

electrónicas só autorizam a transmissão de dados de tráfego pessoais às autoridades 

estatais competentes, não a transmissão directa a titulares de direitos de autor que 

pretendam recorrer aos tribunais cíveis para prosseguir infracções aos seus direitos. 

Neste acórdão, na parte que nos interessa para a protecção de dados, releva a 

directiva 2002/58/CE233 relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da 

privacidade no sector das comunicações electrónicas e também a Directiva 

2006/24/CE relativa à conservação de dados gerados ou tratados no contexto da 

oferta de serviços de comunicações electrónicas publicamente disponíveis ou de redes 

públicas de comunicações e que altera a Directiva 2002/58. 

O que se pergunta neste caso é se as Directivas europeias referidas no acórdão 

permitem que os Estados-Membros restrinjam ao âmbito de uma investigação criminal 

ou da protecção da segurança pública e da defesa nacional, com exclusão portanto dos 

processos cíveis, a obrigação de conservação e de colocação à disposição de dados de 

ligação e tráfego gerados pelas comunicações estabelecidas durante a prestação de 

um serviço da sociedade da informação que recai sobre os operadores de redes e 

serviços de comunicações electrónicas, os fornecedores de acesso a redes de 

telecomunicações e os prestadores de serviços de armazenamento de dados. 

                                                           
233 Esta directiva foi transposta para o ordenamento jurídico português pela Lei nº 41/2004 de 18 de Agosto. 
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A norma do direito espanhol em causa refere o artigo 15º da Directiva 2002/58 que em 

larga medida reproduz. Esta directiva contém normas sobre a protecção de dados nas 

comunicações electrónicas, completando a Directiva 95/46, que contém regras gerais 

sobre a protecção de dados. O que o órgão jurisdicional de reenvio pretende é que se 

verifique se as normas de direito espanhol, atendendo às normas sobre protecção de 

dados, proibindo os fornecedores de acesso à Internet de revelar a identidade dos 

titulares de determinadas ligações de modo a possibilitar a propositura de acções 

cíveis para prevenção ou reparação de infracções ao direito de autor são contrárias ao 

Direito da União Europeia. 

A Advogada-Geral também suscita dúvidas quanto à admissibilidade do pedido de 

decisão prejudicial nomeadamente no que toca à sua relevância para a decisão no 

processo principal. Uma directiva não pode, por si só, criar obrigações para um 

particular. A questão é saber se o direito espanhol pode ser objecto de uma 

interpretação conforme à directiva. Enquanto existir essa possibilidade, não se pode 

considerar irrelevante um pedido de decisão prejudicial como o presente. Compete às 

autoridades e aos órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros não apenas interpretar o 

seu direito nacional em conformidade com as directivas sobre protecção de dados, 

mas igualmente velar para que não se baseiem numa interpretação dessas directivas 

que provoque um conflito com os direitos fundamentais protegidos pela ordem 

jurídica da União Europeia ou com outros princípios gerais do direito comunitário. 

A identificação dos utilizadores aos quais foram atribuídos determinados endereços IP 

em determinados momentos compõe-se de dados pessoais, nos termos do artigo 2º. al 

a) da Directiva 95/46, nomeadamente de informações relativas a pessoas singulares 

que tornam o cidadão identificado ou identificável. Com o auxílio destes dados, as 

operações efectuadas com o recurso ao endereço IP em causa são associadas ao titular 

da ligação. Os endereços IP atribuídos temporariamente aos utilizadores constituem 

“dados de tráfego” de acordo com a definição do artigo 2º al. b) da Directiva 2002/58, 

nomeadamente dados tratados para efeitos do envio de uma comunicação através de 

uma rede de comunicações electrónicas. 
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Nos termos do artigo 5º, nº 1 da Directiva 2002/58, a confidencialidade das 

comunicações abrange os dados gerados pelas comunicações. Os Estados-Membros 

têm de proibir o armazenamento ou outras formas de intercepção ou vigilância das 

comunicações e dos respectivos dados de tráfego por pessoas que não os utilizadores, 

sem o consentimento dos utilizadores em causa, excepto quando legalmente 

autorizados a fazê-lo, de acordo com o disposto no artigo 15º, nº1 da directiva. Quanto 

ao eventual armazenamento de dados de tráfego durante a operação de redes de 

telecomunicações, o artigo 6º, nº1 da Directiva 2002/58 esclarece que os dados de 

tráfego relativos a assinantes e utilizadores tratados e armazenados por um 

fornecedor de uma rede pública de comunicações ou de um serviço de comunicações 

electrónicas publicamente disponíveis devem ser eliminados ou tornados anónimos 

quando deixem de ser necessários para efeitos de transmissão de comunicação. Em 

princípio deve ser proibido tanto o armazenamento como a transmissão de dados de 

tráfego pessoais relativos à utilização da Internet. As excepções a esta proibição 

constam dos artigos 6º, nºs 2, 3 e 5 e 15º da Directiva.    

Estas excepções não constituem o fundamento adequado para quebrar a proibição de 

tratamento de dados mediante a transmissão de dados à Promusicae. A Promusicae 

entende que por força do artigo 6º, nº 6 234da Directiva 2002/58 é admissível a 

transmissão e utilização de dados de tráfego para efeitos da propositura de acções 

cíveis destinadas a fazer valer direitos de autor. Porém esta disposição não pode 

significar a transmissão de dados à Promusicae, porque a Promusicae não é um órgão 

competente para a resolução de litígios. 

Interpretar o artigo 6º, nº6 da Directiva 2002/58 no sentido de que a finalidade de 

utilizar os dados de tráfego numa acção judicial permite a respectiva transmissão ao 

potencial autor da acção seria incompatível, por insuficiente correspondência com a 

letra dessa disposição, com a previsibilidade que as normas que admitem ingerência 

na privacidade e protecção de dados têm de garantir. Estaria a criar-se uma nova e 

quase ilimitada excepção. A disponibilização de meios de prova para processos 

judiciais contra terceiros não é uma finalidade legítima de armazenamento de dados. A 

                                                           
234 Artigo 6º,nº 6 “Os nºs 1,2,3 e 5 são aplicáveis sem prejuízo da possibilidade de os organismos competentes serem informados 
dos dados de tráfego, nos termos da legislação aplicável, com vista à resolução de litígios, em especial os litígios relativos a 
interligações ou à facturação.” 
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resolução de litígios só pode ser invocada quando estejam em causa litígios 

relacionados com as finalidades de armazenamento de dados. 

A Directiva 2006/24 estabelece uma obrigação comunitária de conservação de dados 

por períodos não inferiores a seis meses e não superiores a dois anos (artigo 6º). Pode-

se levantar dúvidas sobre se o armazenamento de dados de tráfego de todos os 

utilizadores para ulterior conservação se é compatível com os direitos fundamentais e 

seria demasiado oneroso para os prestadores dos serviços. 

Para ser aplicável a excepção do artigo 15º, nº 1 da Directiva 2002/58 isso pressupõe 

que as infracções aos direitos de autor invocadas pela Promusicae sejam também 

consideradas infracções penais. As infracções ao direito de autor podem ter 

consequências quer civis, quer penais. O Tribunal conclui que é compatível com o 

direito comunitário que os Estados-Membros excluam a transmissão de dados de 

tráfego pessoais para efeitos de perseguição, nos tribunais cíveis, de infracções aos 

direitos de autor. 

O direito comunitário exige que os Estados-Membros, na transposição das directivas, 

zelem por que seja seguida uma interpretação das mesmas que permita assegurar o 

justo equilíbrio entre os direitos fundamentais protegidos pela ordem jurídica 

comunitária. Seguidamente, na execução das medidas de transposição das referidas 

directivas, compete às autoridades e aos órgão jurisdicionais dos Estados-Membros 

não só interpretar o seu direito nacional em conformidade com essas mesmas 

directivas mas também seguir uma interpretação destas que não entre em conflito 

com os referidos direitos fundamentais ou com os outros princípios gerais do direito 

comunitário, como o principio da proporcionalidade. 

No que se refere à repartição das responsabilidades no âmbito do sistema de 

cooperação estabelecido pelo artigo 234º CE, é certo que a interpretação das 

disposições nacionais pertence aos órgãos jurisdicionais nacionais e não ao Tribunal de 

Justiça, não competindo a este último pronunciar-se no âmbito de um processo 

apresentado ao abrigo desse artigo, sobre a compatibilidade das normas de direito 

interno com as disposições de direito comunitário. Em contrapartida o Tribunal de 

Justiça tem competência para fornecer ao órgão jurisdicional nacional quaisquer 
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elementos de interpretação do direito comunitário que lhe permitam apreciar a 

compatibilidade de normas de direito interno com a regulamentação comunitária. 

A finalidade das directivas referidas pelo órgão jurisdicional de reenvio é a de que os 

Estados-Membros garantam, nomeadamente na sociedade de informação, a protecção 

efectiva da propriedade intelectual, em especial os direitos de autor. 

Todavia resulta dos artigos 1º, nº 5, al. b) da Directiva 2000/31, 9º da Directiva 

2001/29 e 8º, nº 3, al.e) da Directiva 2004/48 que essa protecção não pode prejudicar 

as exigências ligadas à protecção dos dados pessoais. 

O Tribunal de Justiça decidiu que: 

“As Directivas 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 

2000, relativa a certos aspectos legais dos serviços da sociedade d[a] informação, em 

especial do comércio electrónico, no mercado interno («Directiva sobre o comércio 

electrónico»), 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Maio de 

2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos 

conexos na sociedade da informação, 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade 

intelectual, e 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho de 

2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector 

das comunicações electrónicas (Directiva relativa à privacidade e às comunicações 

electrónicas), não impõem aos Estados-Membros que prevejam, numa situação como 

a do processo principal, a obrigação de transmitir dados pessoais para garantir a 

efectiva protecção dos direitos de autor no âmbito de uma acção cível. Porém, o 

direito comunitário exige que os referidos Estados, na transposição dessas directivas, 

zelem por que seja seguida uma interpretação das mesmas que permita assegurar o 

justo equilíbrio entre os direitos fundamentais protegidos pela ordem jurídica 

comunitária. Seguidamente, na execução das medidas de transposição dessas 

directivas, compete às autoridades e aos órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros 

não só interpretar o seu direito nacional em conformidade com essas mesmas 

directivas mas também seguir uma interpretação destas que não entre em conflito 
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com os referidos direitos fundamentais ou com os outros princípios gerais do direito 

comunitário, como o princípio da proporcionalidade.” 

 

Em conclusão: O Tribunal de Justiça dá uma grande ênfase aos direitos fundamentais 

na interpretação e aplicação da Directiva 95/46/CE, bem como considera que deve ser 

interpretada de acordo com o direito à vida privada como é protegido no artigo 8º da 

CEDH. Quando estão em causa vários direitos fundamentais o Tribunal de Justiça 

manda os Tribunais nacionais fazer a ponderação segundo o princípio da 

proporcionalidade dos diversos direitos e liberdades consoante as circûnstancias do 

caso concreto. O Tribunal de Justiça é menos interventivo no que diz respeito à 

definição do alcance da protecção de dados e à ponderação dos direitos fundamentais 

em conflito do que nos direitos previstos no Título III (Igualdade) e no Título IV 

(Solidariedade) da Carta. Limita-se a definir os direitos fundamentais, delegando a 

ponderação propriamente dita ao órgão jurisdicional de reenvio. Por vezes o Tribunal 

de Justiça fornece respostas úteis aos órgãos jurisdicionais nacionais dando indicações 

ao órgão jurisdicional nacional de modo a proferir a decisão no litígio concreto que lhe 

está submetido. O Tribunal de Justiça tem competências para fornecer ao órgão 

jurisdicional nacional quaisquer elementos de interpretação do Direito da União que 

lhe permitem apreciar a compatibilidade das normas de interno com as normas de 

direito comunitário. O Tribunal implementa a integração europeia relativamente ao 

regime de protecção de dados considerando que a harmonização da legislação 

nacional não se limita a uma harmonização mínima mas conduz, em princípio a uma 

harmonização completa, pois só assim é possível assegurar um alto nível de protecção 

equivalente em todos os Estados-Membros. Atribui efeito directo a várias disposições 

da directiva. Referiu ainda que as pessoas têm a salvaguarda da responsabilidade 

patrimonial do Estado por incumprimento das obrigações que decorrem do direito da 

União Europeia, na falta de uma execução que satisfaça plenamente a pessoa estas 

normas permitem pelo menos uma reparação de carácter pecuniário, a cujo 

reconhecimento estão obrigados os órgãos jurisdicionais nacionais. O Tribunal de 

Justiça tem implementado a Directiva 95/46, tem reforçado os direitos fundamentais e 
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tem contribuído para o aprofundamento do regime da protecção de dados na União 

Europeia minorando as diferenças nas transposições feitas pelos Estados-Membros. 
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CAPÍTULO VII

O Desafio Actual: Privacidade e Protecção de Dados em Ambientes

Inteligentes.

Neste capítulo pretende-se responder à questão de como é que se pode salvaguardar

os direitos fundamentais, nomeadamente o direito à privacidade e à protecção de

dados, face aos ambientes inteligentes. Será que o quadro legal europeu vigente é

suficiente para essa protecção? Começarei por dar uma breve panorâmica de como

funcionam os ambientes inteligentes, dando algum enfoque à tecnologia de

informação por radiofrequências (RFID), as suas vantagens e o modo como facilitam a

vida do cidadão. Ao mesmo tempo irei tentar dar a imagem do outro lado, isto é das

fragilidades, ameaças e desvantagens. Abordarei também a questão dos riscos de

controlo e da utilização de dados pessoais, nomeadamente através da criação de

perfis, pelas empresas e profissionais, por um lado, e pelas entidades governamentais,

por outro. Analisarei a questão do reforço das medidas de segurança a seguir ao do 11

de Setembro de 2001. Irei também fazer referência às soluções europeias

nomeadamente ao incentivo dado pela Comissão para soluções técnicas de integração

nos próprios mecanismos de dispositivos que aumentem a privacidade (PET). O

objectivo deste estudo é encarar alguns dos mais importantes desafios legais postos

pelas tecnologias do novo ambiente inteligente e em particular pelas novas

tecnologias aplicáveis à segurança, à privacidade e à protecção de dados.

1. O que são ambientes inteligentes

A expressão ambiente inteligente foi criada pelos investigadores da ciência dos

computadores que tomando as vantagens do grande desenvolvimento das tecnologias

da informação e comunicação, pretenderam trazer inteligência para os nossos

ambientes diários, fazendo-os sensíveis e inter-activos connosco, tornando a nossa

vida mais simples e mais segura235. O ambiente inteligente deve ser discreto, a

235 Monteleone, Shara, (2010) Ambient Intelligence and the Right to Privacy, The chalange of detection technologies, European
University Institute, página 13.
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interacção deve ser agradável e relaxante para o cidadão e não envolver uma grande 

aprendizagem. 

Com a redução da dimensão dos computadores e com o aumento da capacidade dos 

programas de software, estes podem ser embutidos nos objectos diários e estão 

disseminados por todo o lado de uma forma invisível. Podem recolher e armazenar 

grandes quantidades de informação, incluindo dados pessoais. A redução dos custos 

dos computadores (hardware e software) e das comunicações possibilitou a troca de 

informação entre dispositivos pequenos e inteligentes, invisíveis e acessíveis. Os 

dispositivos electrónicos interagem de uma forma inteligente com os utilizadores 

dando respostas adaptadas às características e comportamentos destes, 

providenciando serviços personalizados e antecipando as suas necessidades. A 

omnipresença, a invisibilidade dos sistemas de informação, a gravação constante e 

automática dos acontecimentos são características dos ambientes inteligentes.  

Principalmente depois do 11 de Setembro de 2001 as preocupações com a segurança e 

as tendências de previsibilidade aumentaram em paralelo com o medo da realização 

de uma sociedade totalmente vigiada. As sociedades modernas levam à erosão da 

protecção da privacidade especialmente quando usam tecnologias invasivas. O risco 

do processamento ilegítimo de dados pessoais é muito alto na internet bem como nos 

sofisticados cenários dos ambientes inteligentes por causa da possibilidade que este 

tipo de tecnologia tem de usar dados pessoais de uma maneira discreta. Neste 

contexto um dos interesses principais do sujeito pode ser corrigir a situação. O mau 

uso de dados pessoais pode levar ao roubo da identidade, descriminação, exclusão 

social ou mesmo estigmatização. 

Outro nome para ambiente inteligente é computação disseminada e ubíqua. É um 

ambiente digital que proactivamente, mas sensivelmente, apoia as pessoas na sua vida 

diária.236  

A relevância legal desta tecnologia, a sua natureza invasiva e o facto de se basearem 

na recolha e processamento de dados pessoais torna as salvaguardas do direito à 

                                                           
236 Cook. D. – Augusto J. C et al (2009) aplications et opportunities. Pervasive and Mobile Computing, 5 (4) pag. 278 . 
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privacidade e a regulação da Protecção de Dados cada vez mais necessárias. O mais 

difícil de dizer é em que medida e de que maneira devem ser aplicadas. 

O desenvolvimento da criação de perfis e de algoritmos personalizados é crucial para o 

sucesso do sistema de ambientes inteligentes237 

 O problema é que seguir, localizar pessoas específicas num certo meio ambiente (isto 

é na base das suas características, dispositivos ou outros meios distintivos) tornou-se 

essencial para os novos sistemas dos ambientes inteligentes, de modo a fornecer 

serviços de acordo com as situações, necessidades e preferências dos diferentes 

utilizadores. 

A legitimidade da actividade de criação de perfis é definida por específicos requisitos 

legais, em particular a legalidade e a finalidade limitada238. E devem ser aplicados os 

direitos relacionados com privacidade, anonimato, identidade, não discriminação e 

não manipulação etc). 

 

2. A identificação por radiofrequências  e a “Internet das Coisas” 

O desenvolvimento e a disseminação de dispositivos de identificação por 

radiofrequências (RFID) incorporados nos objectos (nos ratos dos computadores, nos 

objectos pessoais, nas roupas, nos documentos de viagem, nos telemóveis, e até no 

corpo humano e na tinta das paredes), permitindo a recuperação à distância e sem fios 

da informação neles contida, prefiguram uma “Internet de Coisas”,239 comunicando e 

interagindo através de um processo virtual e invisível. A informação produzida pelas 

etiquetas de informação por radiofrequências (por exemplo a informação do produto) 

pode eventualmente ser interconectada com uma rede global de infra-estruturas de 

comunicações. Isto é normalmente referido como a Internet de Coisas. 

                                                           
237K. De Vries (2010), Indentity, profiling algorithms and a worl of ambient intelligence, Ethics and Information Thecnology, 12 (1), 
71-85. 
238 Ver supra capítulo III sobre os principios da protecção de dados. 
239 Para a definição   da Internet de Coisas (Internet of Things) pode ver-se  a Opinião  de EDPS on Promoting Trust in The 
Information Society by fostering data protection and privacy página 13 citado por Monteleone, Shara,  (2010) Ambient Intelligence 
and the Right to Privacy, The chalange of detection technologies, European University Institute pág 29 . 
Pode-se também ver a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao 
Comité das Regiões “ Internet of Tinhgs  - Na action plan for Europe (COM (2009) 278) de 18.06.2009.  
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A questão da protecção de dados /privacidade levanta-se porque o uso desta

tecnologia implica a localização de pessoas e o acesso a dados pessoais. De facto os

artigos com etiquetas usados pelas pessoas contêm identificadores únicos que podem

ser lidos à distância. Por sua vez, esses identificadores únicos podem ser utilizados

para reconhecer determinada pessoa ao longo do tempo, tornando-a “identificável”.

A tecnologia de identificação por radiofrequências é uma das pedras basilares dos

ambientes inteligentes. Como funciona esta tecnologia? Os componentes mais

importantes desta tecnologia são uma etiqueta (isto é um microchip) e um leitor.240 A

etiqueta consiste num circuito electrónico que armazena os dados e numa antena que

comunica os dados por ondas de rádio. O leitor possui uma antena e um

desmodulador que traduz a informação analógica de entrada, a partir da ligação de

rádio, em dado digital. A informação digital pode então ser processada por um

computador.

Esta tecnologia pode trabalhar de formas diferentes dependendo do tipo de leitores e

de etiquetas. Pode-se usar etiquetas passivas e activas. As etiquetas passivas não têm

nenhum fornecedor de energia própria e podem ser acordadas décadas depois de

terem sido fabricadas. Esta etiqueta é alimentada pelo sinal de rádio. O leitor de

radiofrequências envia um sinal de rádio que acorda a etiqueta dentro de uma faixa,

provocando-a a responder através da transmissão da informação que está nela

armazenada. As etiquetas activas têm a sua própria bateria o que reduz o seu círculo

de vida. Tanto podem difundir a sua informação sem serem disparadas pelo leitor

como manterem-se quietas até serem activadas por um leitor.

As vantagens desta tecnologia: Esta tecnologia tem muitas aplicações. Pode ser usada

no mundo dos negócios, nos serviços individuais, nos serviços públicos, na gestão de

stocks pelos revendedores, melhorar as experiências de compra dos consumidores,

aumentar a segurança dos medicamentos, melhorar o controlo de acesso das pessoas

a áreas restritas.

240 Article 29 Data Protection Working Party: Working document on data protection issues related to RFID technology. 2005,
(10107/05/ENWP 105) http://ec.europa.eu/justice, página 2.
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Mas também tem muitas desvantagens: Há uma grande possibilidade de algumas 

aplicações desta tecnologia violar os direitos fundamentais, o direito à privacidade, à 

dignidade humana bem como o direito à protecção de dados. Existe a possibilidade 

das empresas e governos usarem esta tecnologia para “bisbilhotarem” na esfera 

privada dos indivíduos. Há a possibilidade de uma grande variedade de dados 

relacionados com uma pessoa serem recolhidos sub-repticiamente, seguindo o seu 

percurso quando caminham em espaços públicos (aeroportos, estações de comboios, 

lojas). Aumenta a criação de perfis através da monitorização do comportamento dos 

consumidores nas lojas. Há a possibilidade de ler os pormenores das roupas e dos 

acessórios usados pelos clientes e os medicamentos trazidos pelos mesmos pode 

invadir de forma intolerável a intimidade e violar a protecção dos dados sensíveis241. 

Todos estes exemplos do uso desta tecnologia podem levantar preocupações de 

privacidade. O problema é agravado devido ao seu relativo baixo custo, podendo esta 

tecnologia ser disseminada facilmente. 

 

3. Os ambientes inteligentes e a perda do controle da informação pessoal e da 

autonomia do individuo 

Os ambientes inteligentes aumentam as possibilidades de vigilância e de opressão que 

sentimos quando estamos a ser constantemente monitorizados e as nossas acções, 

gestos e expressões estão a ser julgados. Isto pode levar os indivíduos a constranger o 

seu comportamento e acções por padrões aceites e preferidos pela maioria. 

Philip Agra242 apreendeu bem a relação entre o custo da interacção com o mundo 

inteligente e a perda do controle da informação pessoal. O controlo sobre a 

informação pessoal é o controlo sobre um aspecto da identidade que nós projectamos 

para o mundo e o direito à privacidade é a liberdade de constrangimentos excessivos 

na construção da própria identidade. Ter a garantia de que a informação pessoal não 

será recolhida e usada de maneira que escape totalmente ao controle do individuo é 

                                                           
241 Sobre a noção de dados sensíveis ver supra Capítulo III. 
242 “. . . control over personal information is control over an aspect of the identity one 
projects to the world, and the right to privacy is the freedom from unreasonable constraints on the construction of one's own 
identity.” Philip E. Agre, Marc Rotenberg (eds.), Technology and Privacy. The New Landscape, MIT Press, 1998, p. 3. 
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uma pré-condição para que o individuo se sinta genuinamente livre de

constrangimentos excessivos na construção da sua identidade.

O desenvolvimento de perfis e de algoritmos personalizados é crucial para o sucesso

dos ambientes inteligentes pois é a sua matéria-prima.

O que é um perfil? Os perfis são uma construção de conhecimento automatizado pela

mineração de dados de grandes bases de dados. Com o uso de técnicas matemáticas

ou melhor estatísticas, torna-se possível pesquisar grandes quantidades de dados para

correlacionar padrões, o que produz um novo tipo de conhecimento. Este

conhecimento baseia-se em conexões lineares e não lineares entre dados. Mais do que

uma mera colecção de dados não relacionados, um perfil é um conjunto de dados

relacionados. Enquanto os dados são informação, os perfis quando interpretados são

construções de conhecimento. Tem de se usar intuição e criatividade bem como

conhecimento estatístico, devendo dar-se especial atenção ao contexto em que estas

tecnologias estão inseridas.243

O termo mineração de dados (“data mining”), é usado num sentido amplo para referir

todo o processo de análise dos dados para descobrir insuspeitas relações que fornece

aos donos das bases de dados informação interessante ou valiosa. O termo é usado

para referir especificamente o passo da descoberta de tendências e padrões nos

dados. Mineração de dados pode ser definida como o processamento de dados,

usando dados sofisticados e pesquisa com algoritmos estáticos para descobrir padrões

e correlações em grandes bases de dados pré-existentes. É uma maneira de descobrir

novos sentidos nos dados. As suas técnicas foram desenvolvidas principalmente pela

comunidade de inteligência artificial (aprendizagem da máquina e o reconhecimento

de padrões) e pela comunidade das matemáticas (as estatísticas e o processamento da

incerteza).

Algoritmo244 é um procedimento para transformar um estado inicial de incerteza num

desejado estado final de certeza (ou senão pelo menos o mais próximo possível da

243 FIDIS-Future of Identity in the Information Society Title: “D7.2: Descriptive analysis and inventory of profiling practices” página
9 (No. 507512).
244 Um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas e não ambíguas, cada uma das quais pode ser executada
mecanicamente num período de tempo finito e com uma quantidade de esforço finita.
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certeza). Usualmente o procedimento tem de ser comunicável ou implementável e por 

isso é necessário um elemento adicional de definição que é um algoritmo. O algoritmo 

é finitamente expressivel. 

A criação de perfis levanta problemas devido ao inerente carácter redutor do perfil e à 

criação de impacto sobre a privacidade e a identidade. A criação de perfis muitas vezes 

afecta a vida do cidadão, fornecendo ou proibindo acesso, permitindo a selecção, 

inclusão e exclusão. Muitas vezes é com base nos perfis que as instituições bancárias 

concedem ou negam crédito aos particulares, são celebrados ou recusada a celebração 

de determinados contratos de seguro pela determinação de riscos de seguros e de 

saúde, são criadas determinadas oportunidades de emprego, ou é ainda com bases 

nos perfis que alguém pode ser categorizado como um potencial terrorista ou 

criminoso levando à recusa de entrada num determinado país.  

Mas a criação de perfis também tem vantagens. Os perfis de grupo são construídos 

para permitir a selecção. Se esta selecção diz respeito a potenciais clientes, 

empregados, clientes das seguradoras, pessoas sofrendo de doenças específicas, 

criminosos ou terroristas, o objectivo é limitar o grupo de sujeitos que são o foco do 

utilizador. Assim os clientes podem ser servidos de uma forma mais personalizada, os 

empregados podem ser contratados cabendo no perfil da empresa, as companhias de 

seguros podem ver o perfil de risco dos seus clientes, etc. Na realização desta tarefa de 

criar perfis também permite a exclusão num sentido positivo: Os clientes que não 

estão interessados no produto não serão incomodados pelos anúncios, as pessoas que 

não cabem no perfil de terrorista ou do criminoso serão deixadas em paz. Em resumo, 

a selecção visa a avaliação de risco permitindo a gestão de risco ou fornecendo 

serviços direccionados. Num certo sentido a criação de perfis permite uma refinada e 

suave burocracia governamental e a implementação do mercado. 

A construção de grupos de perfis é baseada nas pesquisas computorizadas em grandes 

bases contendo grandes quantidades de dados, muitas vezes pessoais. O crescimento 

das actividades em linha, navegar na Web, conversar, descarregar informação, 

subscrever newsletters no email, comprando ou vendendo coisas, reservando hotéis, 

bilhetes para viajar ou para o teatro e outras transacções aumentaram o volume do 
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conjunto de dados nas bases de dados. Muitos dados são recuperados através da 

monitorização, seguindo o comportamento em linha por meio de testemunhos de 

conexão (cookies) que registam as actividades em linha de muitos utilizadores da 

internet. Com o avanço das tecnologias de informação por radiofrequências também 

aumentou exponencialmente a recolha de dados através da monitorização do 

comportamento fora de linha, (espelhando as possibilidades da monitorização em 

linha), utilizando os digitalizadores de dados, os cartões de fidelização de clientes, os 

dados das transacções dos cartões de crédito, os sensores, os cartões multibanco, a via 

verde e muitas vezes até dados biométricos, físicos e anatómicos. 

Apesar da grande quantidade de dados numa base de dados, dados incorrectos ou 

incompletos podem ter impacto na construção de perfis, produzindo falsos negativos e 

falsos positivos245. A tentativa de desenvolver dispositivos de gestão de identidade que 

permitem aos utilizadores manter-se anónimos ou usarem pseudónimos afectará a 

possibilidade de construir perfis. 

Os perfis aumentam a violação da privacidade individual porque as propriedades do 

grupo são automaticamente propriedades de todos os membros individuais desse 

grupo. Claro que para contar como uma violação da privacidade, são necessárias 

condições adicionais, por exemplo que os indivíduos envolvidos possam ser facilmente 

identificados através da combinação com outra informação disponível para o 

destinatário ou através do reconhecimento espontâneo. 

Os normais instrumentos de protecção de dados que articula o controlo de dados 

sobre os indivíduos envolvidos não são aplicáveis: Por exemplo o consentimento que é 

exigido para o tratamento de dados normalmente não é pedido. A mineração de dados 

muitas vezes não depende, ou depende apenas em parte, de dados fornecidos 

explicitamente pelos titulares dos dados: pelo contrário os dados são registados sem o 

consentimento explícito, ou até mesmo sem o conhecimento, do titular dos dados, em 

tempo real por câmaras de vídeo, monitorização em linha dos utilizadores da Web, 

monitorizando os clientes dos supermercados ou do banco, etc. Isto também quer 

dizer que os dados não indicam o que as pessoas dizem sobre elas mas representa o 

                                                           
245 FIDIS-Future of Identity in the Information Society Title: “D7.2: Descriptive analysis and inventory of profiling practices” páginas 
19 a 41. 
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que elas fazem. A finalidade da mineração de dados não é a construção de verdadeiro 

conhecimento mas a avaliação dos riscos e oportunidades no futuro na base de 

padrões de comportamento passados. A fraseologia das questões e os algoritmos 

usados para localizar as correlações influencia os resultados. O grau de consciência do 

consumidor médio relativamente aos riscos na Internet é quase zero. 

O reconhecimento facial pode também ajudar na construção do perfil dos movimentos 

de um individuo, o qual pode ser usado para fins de segurança. Os dados recolhidos 

por este processo pode ser combinado com outra informação pessoal (como o 

documento de identificação pessoal) para enriquecer o perfil construído da pessoa e 

fornecer uma ampla e profunda visão da vida privada da pessoa. 

A construção de perfis personalizados envolve interconexão de diferentes dados dum 

mesmo sujeito. Logo que este sujeito pode ser identificado, isto pode permitir 

construir extensos perfis personalizados o que pode afectar a privacidade e a 

protecção dos dados pessoais. Várias ferramentas têm sido sugeridas para limitar a 

interconexão de dados, os chamados sistemas de gestão de identidade (IMS- Identity 

Management Systems) que permitem ao utilizador controlar o acesso aos seus dados. 

Há sistemas e dispositivos desenhados para estes fins246. 

 Os proprietários e os operadores dos sistemas que processam os dados pessoais têm 

de ter em atenção os princípios da protecção de dados247. 

Num mundo tecnologicamente avançado, a criação de perfis traz grandes vantagens 

para fazer o melhor uso possível de grandes quantidades de dados para aperfeiçoar 

produtos e serviços para os específicos tipos de utilizadores, de consumidores, de 

pacientes.248 

Partilhar perfis através das bases de dados levanta questões de segurança e 

privacidade, considerando também que o quadro legal de protecção de dados proíbe o 

                                                           
246 FIDIS-Future of Identity in the Information Society Title: “D7.2: Descriptive analysis and inventory of profiling practices” páginas 
19 a 41. 
247 Sobre os principios da protecção de dados Ver supra capítulo III. 
248 Um exemplo muito interessante sobre a utilização de biométricos pode ver-se in Francisco C. P. Andrade, Ângelo Costa, Paulo 
Novais, “ Privacidade e Protecção de Dados nos Cuidados de Saúde de Idosos”  in Congresso Ibero Americano de Derecho 
Informático 2011.  
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uso de dados pessoais para outros fins que não os especificados no momento da 

recolha. 

Conectando e revendendo fontes de dados tornou-se um negócio altamente lucrativo 

e as empresas comprometem a privacidade dos usuários pelos lucros. As bases de 

dados, os dados pessoais e os perfis dos consumidores são um activo valioso. 

Os usuários devem ser informados do modo como os seus dados pessoais podem ser 

acedidos, revisitados e actualizados e da segurança deste processo (artigo 10º da 

Directiva 95/46). 

Custers 249 fala dos efeitos da criação de perfis: inclusão e exclusão, criação de 

protótipos e estigmatização, fornecendo informação e confrontação com riscos até 

então desconhecidos, serviços alvo, personalização e individualização. Estes efeitos 

vão para além da habitual discussão do compromisso entre segurança e privacidade. 

A legislação da protecção de dados enfatiza que os dados devem somente ser 

utilizados para os fins para os quais foi efectuada a recolha, mas muito mais está em 

jogo. Mesmo que fosse possível controlar o uso dos dados para fins legítimos, este uso 

legitima muitas vezes tem efeitos que não se tinha intenção inicialmente mas que não 

se podem evitar. 

Os processos de mineração de dados e da criação de perfis inerentes aos novos 

serviços oferecidos ou em vias de serem oferecidos aos cidadãos e aos consumidores 

na avançada sociedade de informação, bem como a intensificação da vigilância 

automatizada, pode também interferir com a formação dos indivíduos (ou 

subjectivação), desafiando os seus comportamentos, preferências, pensamentos, 

emoções e escolhas e pondo em risco a sua capacidade genuína para uma 

autodeterminação individual e reflexiva. Catarina Sarmento e Castro fala do direito à 

auto-determinação informativa.250 

 

                                                           
249 Custers, Bart, 2004, The Power of Knowledge. Ethical, Legal, and Technological Aspects of Data Mining and Group Profiling in 

Epidemiology. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, p. 19. 
250 Obra citada página 28: “ É um direito que permite que cada cidadão decida até onde vai a sombra que deseja que paire sobre 
as informações que lhe respeitam. É uma liberdade, um poder 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”. 
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4. Ameaças principais resultantes da criação de perfis 

As pessoas são objecto da criação de perfis, sem terem acesso ao conhecimento que é 

usado para as categorizar – isto pode resultar prejuízos para a autonomia e a liberdade 

das pessoas. Para além disso, o direito do sujeito de obter informações sobre a lógica 

de qualquer processamento automático de dados que lhe digam respeito pode chocar 

com o direito de propriedade do dono do sistema de criação de perfis, com a 

consequência de que ao sujeito será negado o acesso das tecnologias usadas e 

eventualmente a relevantes meios probatórios em processo judicial. 

O mundo dos ambientes inteligentes é baseado em sensores e aplicações biométricas 

conectados com bases de dados em linha e softwares que permitem um continuo 

processo de criação de perfis em tempo real. Noutras palavras, a inteligência não está 

situada nos dispositivos mas emerge na interconexão com os outros: com a Internet 

das Coisas o mundo em linha – com a sua capacidade para recolher, armazenar, 

amplificando os riscos de cada técnica. 

Riscos sem precedentes podem derivar da criação de perfis, especialmente se os 

utilizadores não tiverem feedback do que acontece aos dados que vazaram enquanto 

se movem à volta de meios ambientes dinámicos. 

Riscos de inclusão e exclusão. Para evitar estes riscos é essencial assegurar a 

transparência sobre a forma como a criação de perfis é construída e criar meta direitos 

como necessários para o exercício dos direitos na idade da criação de perfis – como o 

direito ao esquecimento, direito à desobediência e direito a estar consciente e tornar 

os outros conscientes.251 

 

5. Privacidade e Protecção de Dados em Ambientes Inteligentes versus Questões de 

Segurança 

Após o 11 de Setembro de 2001 houve um aumento das preocupações de segurança, 

foram implementadas medidas anti-terroristas em larga escala e foram desenvolvidos 
                                                           
251 K. De Vries (2010), Indentity, profiling algorithms and a worl of ambient intelligence, Ethics and Information Thecnology, 12 (1), 
71-85. 
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e incrementados novos tipos de tecnologias de detecção e vigilância em massa. 

Estenderam-se as medidas de segurança e espalhou-se a cultura do medo. Para 

reforçar a segurança deram-se especiais poderes de investigação às entidades 

públicas. As tendências de segurança inicialmente limitadas e provisórias trouxeram 

um aumento de poderes de vigilância para além da luta contra o terrorismo: o que 

antes era excepcional tornou-se habitual. Em muitos países foi feita a revisão da 

legislação, foram introduzidas especiais estratégias e foram dados poderes 

extraordinários aos departamentos de investigação e aplicação da lei para conduzir 

investigações não necessariamente relacionadas com o terrorismo. Os Estados usam 

cada vez mais características digitalizadas do corpo humano (biométricos) para 

identificação e permitir o acesso dos cidadãos. Alguns Estados implementaram os 

scanners corporais nos aeroportos para controlar o acesso dos passageiros, que 

permitem penetrar profundamente na esfera privada dos indivíduos, entrando em 

conflito com os direitos fundamentais à inviolabilidade do corpo, do domicílio e o 

direito à intimidade. Toda a gente é considerada como um potencial suspeito.  

Estas novas medidas de segurança foram introduzidas baseando a sua 

operacionalidade em particular no uso de tecnologias de informação e comunicação 

para a recolha de dados, a mineração de dados e a partilha de dados. Houve um 

reforço das autoridades para aceder aos dados pessoais com finalidades diferentes 

daquelas para os quais tinham sido recolhidas, com o risco do mau uso de dados 

pessoais poder levar ao roubo da identidade, descriminação ou mesmo 

estigmatização. Uma das respostas à pressão das preocupações com a segurança que 

emergiu com o 11 de Setembro foi expandir o uso da mineração de dados. As 

empresas de Comunicações da Internet ofereceram as suas especialidades em 

mineração de dados – em particular na modelagem de comportamentos e produtos de 

análise de previsão de padrões, normalmente utilizados em etiquetas de publicidade – 

para desenvolver tecnologias com capacidade de previsão de modo a identificar 

actividades suspeitas e potenciais terroristas. O principal objectivo dos governos na era 

da criação de perfis é a detecção e prevenção252. 

                                                           
252 Focault citado por Monteleone, Shara,  (2010) Ambient Intelligence and the Right to Privacy, The chalange of detection 
technologies, European University Institute,  página 92. 
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Os esforços da União Europeia para limitar o armazenamento de dados aos limites 

temporais necessários e para os fins para que foram inicialmente recolhidos foram 

revertidos pela nova regulamentação de retenção de dados253 e das estratégias da 

maior partilha de dados entre entidades públicas e organizações privadas. 

A Directiva 95/46/CE não é aplicável ao processamento de dados recolhidos para fins 

de segurança pública e defesa na área do direito criminal ( o chamado terceiro pilar 

antes do Tratado de Lisboa). O Conselho adoptou uma Decisão254 definindo os direitos 

dos sujeitos no contexto da investigação criminal e outra práticas policiais (incluindo a 

criação de perfis): o direito de ser informado, o direito de acesso, rectificação e 

apagamento dos dados, actividades que devem ser dados a conhecer aos terceiros a 

quem os dados tenham sido comunicados e ainda uma obrigação específica de 

assegurar uma alta qualidade dos dados a fim de garantir a correcção dos 

consequentes perfis. Esta Decisão apenas cobre os dados judiciais e policiais trocados 

entre os Estados-Membros e as Autoridades Europeias e não os dados tratados nos 

Estados-Membros, o que torna o nível de protecção insatisfatório.  

É necessário um quadro legal para limitar a vigilância tanto privada como 

governamental. Os cidadãos com base no medo fazem hoje facilmente uma troca da 

privacidade pela Segurança. Além disso é difícil ou quase impossível para os indivíduos 

saber da criação dos perfis e contestar as decisões tomadas pelas autoridades com 

base neles, não só porque muitas vezes são estrangeiros em países estrangeiros, mas 

também porque os perfis são muitas vezes gerados por complexos processos de 

mineração de dados. Isto dificulta perceber e até contestar uma séria violação do 

direito a um processo justo. Os algoritmos usados na mineração de dados têm então 

muito maior peso e serão mais acreditados do que as declarações dos indivíduos e 

podem até chegar a identificar inocentes como criminosos.255 

A complexa e secreta natureza das medidas de vigilância, e em particular daquelas 

baseadas em tecnologias automáticas (algoritmos) torna difícil ou mesmo impossível a 

                                                           
253 Directiva 2006/24/CE sobre conservação de dados de tráfico e de localização telefónicas e de comunicações electrónicas de 
13.04.2006. 
254 Decisão do Conselho (2008/977/JHA) de 27/11/2008) sobre a protecção de dados pessoais processados no quadro legal da 
cooperação judicial e policial em matérias criminais. 
255 Catarina Sarmento e Castro fala num direito de não se ficar sujeito a uma decisão individual automatizada, obra citada página 
251 e supra Capítlu III. 
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demonstração da situação injustificada da vigilância e a ilegal interferência no direito à

privacidade ou/e ilegais violações da protecção de dados. O resultado é que a estes

sujeitos pode ser denegado o acesso à justiça e o direito à defesa e a um processo

justo.256

Por exemplo as listas de proibição de embarque podem ser usadas em conexão com

técnicas de criação de perfis de um complexo e penetrante sistema de computação

(também por empresas privadas) para negar acesso, serviços ou empregos. Começa a

ser percebida uma perigosa fusão de dados públicos e privados e controle de

actividades, esbatendo-se a fronteira entre público e privado. Hoje facilita-se o

armazenamento, o processamento e a troca de dados pessoais pelas agências de

segurança e pelas empresas.

Os princípios da protecção de dados estão também aqui em jogo em relação a esta

técnica, na prática de reusar estas listas para diferentes finalidades e partilhá-las com

outras instituições sem o consentimento dos titulares. O exemplo das listas de

proibição de embarque, se a informação é registada incompleta, um suspeito pode ser

registado sem a adequada oportunidade para para ser exercido o direito à correcção.

Além disso a mineração de dados pode disseminar suspeita em largo número de

pessoas inocentes, etiquetando muitas vezes desproporcionadamente membros de

particulares grupos sociais ou culturais.

Alguns Estados estão a tentar introduzir scanners corporais nos aeroportos. Nos

termos do artigo 8º, nº 2 da CEDH, se uma tecnologia menos invasiva puder ser usada

no seu lugar, os scanners corporais invasivos podem ser considerados ilegais uma vez

que não satisfazem os princípios da proporcionalidade e da necessidade numa

sociedade democrática.

256 Monteleone, Shara, (2010) Ambient Intelligence and the Right to Privacy, The chalange of detection technologies, European
University Institute, página 64.
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O Grupo de trabalho do artigo 29º na sua Consulta adoptada em 11 de Fevereiro de 

2009257 considerou que não foi apresentada até à data prova demonstrativa porque 

razão os scanners são necessários e as medidas existentes são insuficientes. 

O uso de scanners corporais só pode ser considerado como proporcionado se um 

equilíbrio aceitável for alcançado, considerando por um lado a necessidade e a 

efectividade do seu uso e por outro lado a intromissão na privacidade dos indivíduos. 

O artigo 8º da CEDH continua a exercer uma influência dinâmica nas novas tecnologias 

de vigilância. Os princípios da protecção de dados não são sempre aplicáveis (por 

exemplo porque são expressamente excluídos pela directiva 95/46/CE258 ou porque 

pode acontecer que o sistema de ambiente inteligente não precise de dados pessoais) 

e a avaliação da necessidade em nome da segurança pode ser mais difícil devido a uma 

espécie de reverência tecnológica (as medidas são muitas vezes consideradas 

necessárias por causa de serem tecnicamente efectivas. Ora nos termos do artigo 8º 

da CEDH as restrições à privacidade têm de estar previstas na lei mas também têm de 

ser necessárias numa sociedade democrática. Este artigo bem interpretado e aplicado 

pode continuar a ser uma grande ajuda para preservar a privacidade e a protecção dos 

dados pessoais. Foi o que se revelou no caso Marper259 

Este acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem foi considerado pela 

doutrina como revolucionário na jurisprudência do Tribunal. Os requerentes, dois 

cidadão do Reino Unido, um delesmenor, viram reconhecido pelo Tribunal o seu 

direito à privacidade com fundamento no artigo 8º da CEDH contra a prática de 

armazenamento ilimitado de dados biométricos (impressões digitais, amostras de DNA 

e perfis celulares). Estes dados tinham sido recolhidos sem os requerentes serem 

suspeitos de nenhum tipo de infracção e constavam da base de dados da polícia 

britânica. O pedido de apagamento destes dados sensíveis tinha sido rejeitado pelas 

autoridades policiais. 

                                                           
257 Artigo 29º WP Consulta, O impacto do uso de scanners corporais no campo da segurança da aviação nos direitos humanos, 
privacidade, dignidade pessoal, saúde e protecção de dados, adoptada em 11 de Fevereiro de 2009 in http://ec.europa.eu/justice. 
258 Artigo 3º da Directiva e acórdão Lindqvist supra Capítulo V. 
259 ECHR S and Marper v.UK de 04.12.2008. 

http://ec.europa.eu/justice


204 
 

O governo britânico afirmou a necessidade de armazenamento destes dados por 

razões de prevenção e detecção e em particular para o inestimável valor do material 

armazenado na luta contra o terrorismo, permitindo a identificação das pessoas de 

uma forma antes impossível. A base legal para esta actuação foi o “ Police and Criminal 

Evidence Act” (PACE de 1984). 

O Tribunal reconheceu que havia uma violação do direito à privacidade previsto no 

artigo 8º, nº1 da CEDH. Importava entretanto indagar se havia uma possível 

justificação desta violação prevista nos três requisitos indicados no nº 2 deste artigo. 

Estes são uma limitação prevista na lei, para um fim legítimo e necessário numa 

sociedade democrática. A base legal e o fim legítimo (prevenção de crimes) estava 

satisfeito segundo o Tribunal. A terceira condição, a necessidade numa sociedade 

democrática, não estava satisfeita. O Tribunal considerou ainda que o simples 

armazenamento de dados representa uma interferência na vida privada. Estendeu, 

assim, a protecção do artigo 8º aos dados processados pelas medidas de segurança 

que aparentemente se limitam a um mero armazenamento de dados pessoais 

recolhidos através das tecnologias de detecção. 

Esta decisão do Tribunal permite a abordagem da protecção dos dados biométricos 

processados nos ambientes inteligentes e um fundamento para a protecção integrada 

dos dados pessoais, não só protegendo o direito à privacidade mas estendendo esta 

protecção aos dados pessoais. Isto é os dados pessoais merecem protecção porque 

têm um papel fundamental no exercício do direito à privacidade260. 

O Tribunal discutindo a necessidade do armazenamento de dados biométricos, 

reconheceu a utilidade das bases de dados para finalidades de detecção de crimes mas 

destacou o risco da estigmatização derivado de certos procedimentos de segurança, 

significando o risco de criar a categoria do “perpétuo suspeito”. O direito à privacidade 

pode mostrar o seu potencial como instrumento para a protecção de outros direitos 

nomeadamente o da presunção da inocência a partir do reconhecimento do Tribunal 

do risco implícito de estigmatização de um inocente derivado de um ilimitado 

armazenamento de dados. A característica étnica de uma pessoa pode ser revelada 

                                                           
260 A CDFUE considera no artigo 7º e 8º o direito à privacidade e à protecção de dados como dois direitos fundamentais 
autónomos. Ver supra Capítulo II. 
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pela análise dos dados biométricos261, devendo ser um dos elementos importantes da 

vida privada a ser protegidos. A privacidadepode ser um instrumento contra a 

descriminação. 

O Tribunal alargou o campo de aplicação do artigo 8º, confirmando a tendência de 

integração no campo de aplicação do artigo 8º a protecção prevista pela Convenção 

108/81, considerando o armazenamento de dados em si mesmo como uma 

interferência na vida privada.  

As conclusões do Tribunal assumem particular relevância na avaliação das novas 

medidas tecnológicas de segurança, nomeadamente nos cenários dos ambientes 

inteligentes em que é possível o armazenamento ilimitado de dados sensíveis, como 

por exemplo os biométricos. 

As respostas altamente tecnológicas ao terrorismo também devem permitir o seu 

próprio controlo. O nível técnico das actividades de vigilância deve permitir que elas 

próprias sejam monitorizadas por ficheiros registados que permitam saber 

precisamente quem acede aos dados. 

O carácter obrigatório da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia pode ser 

particularmente relevante para a privacidade e a protecção de dados num contexto de 

segurança pública, sector tradicionalmente não coberto pela Directiva da Protecção de 

Dados ( o antigo III Pilar) e constituído uma excepção legal ao direito de privacidade 

(artigo 8º, nº 2 CEDH). Assim pode-se argumentar que mesmo na falta de uma 

regulamentação europeia especifica dirigida ao processamento de dados pessoais por 

questões de segurança, alguma protecção pode ser obtida através do reconhecimento 

do valor vinculativo da Carta e consequentemente a sua aplicabilidade em contextos 

tradicionalmente excluídos do sistema de regulamentação da protecção de dados ou 

quando o direito à privacidade é limitado (artigo 8º, nº 2CEDH). 

A nível prático um conjunto relevante de salvaguardas legais precisa de ser trabalhado 

com as melhores práticas internacionais para ajudar os Estados à volta do mundo 

(incluindo os europeus) a avaliar a necessidade, proporcionalidade e a razoabilidade 

                                                           
261 Ver supra Capítulo III a proibição de tratamento de dados sensíveis (artigo 8º, nº 1 da directiva). 
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destas medidas de segurança. Neste contexto os Princípios da Protecção dos Direitos 

Humanos (Relatório Especial das Nações Unidas) nas medidas contra o terrorismo262 

também são relevantes: 

1. O mínimo de intromissão – requerendo a exaustão das técnicas menos intrusivas 

antes do recurso a outras; 

2. Especificação da finalidade, restringir usos secundários de modo a limitar as 

excepções à finalidade limitada ao objectivo da segurança nacional. 

3. Fiscalização e autorização regulamentada ao acesso legal – contra a tendência de 

permitir as agencias governamentais de se auto autorizarem ao acesso aos dados 

pessoais. 

4. Transparência e integridade de modo a assegurar o adequado escrutínio dos 

sistemas de vigilância muitas vezes baseados em perfis de mineração de dados263 

 

6. Como é que a lei deve intervir para garantir que o progresso tecnológico não 

resulte em violação dos direitos fundamentais 

São as visões técnicas dos ambientes inteligentes compatíveis com os princípios 

fundamentais da protecção de dados?  

Pretende-se avaliar a relevância, aplicabilidade e adequação do quadro legal da 

protecção de dados pessoais vigente na União Europeia para lidar com as questões 

levantadas pelos ambientes inteligentes. Os princípios da Directiva 95/46/CE são 

aplicáveis ao funcionamento dos Ambientes Inteligentes? 

Como é que se aplicam aos ambientes inteligente os princípios fundamentais da 

protecção de dados (artigos 6º e 7º da Directiva), nomeadamente o principio da 

minimização de dados, processo justo, processamento para um fim especifico, 

principio do tratamento leal, na base do consentimento sem ambiguidades, claro e 

explicito do titular ou noutra base legitima prevista por lei, os direitos subjectivos dos 

                                                           
262 Report (2009) of the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of HR and fundamental freedoms while 
countering terrorism   A/HRC/13/37, pág.18. 
263 Estes princípios tem algo de comum com os princípios de protecção de dados explanados no Capítulo III. 
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titulares dos dados ao acesso, rectificação dos dados recolhidos, o direito à 

informação) que foram formalizados na Convenção 108/81 para a Protecção dos 

Indivíduos face ao Processamento Automático de Dados Pessoais do Conselho da 

Europa e constam da Directiva 95/46/CE para a protecção de dados264? 

A existência de conceitos pouco claros na legislação vigente de protecção de dados 

europeia (como por exemplo “informação pessoal”) torna difícil a sua aplicação na 

prática. Identificar as pessoas pelos seus precisos nomes ou direcções tornou-se 

desnecessário desde que para criar um perfil e fornecer serviços personalizados, é 

suficiente saber, nalguns casos, o número de identificação do dispositivo do 

computador (número IP), enquanto noutros, saber as categorias a que as pessoas 

provavelmente pertencem.265 A utilização de dados biométricos (impressões digitais, 

retina do olho ou cheiro) para fins de segurança e não só, garante uma identificação 

exacta do individuo.266 Por isso é preciso rever a noção legal de dado pessoal (artigo 

2º, al a) da directiva 95/46). São conceitos desajustados da actual realidade 

tecnológica. 

Nos ambientes inteligentes, na criação de perfis, o risco do acesso aos dados por 

pessoas não autorizadas é muito grande, bem como o riscos de serem comunicados a 

terceiras pessoas, e ainda serem utilizados para fins diferentes dos que os previstos 

originalmente. 

Por norma o quadro da União Europeia organiza a transparência da informação 

pessoal, concebendo normas para o processamento de dados pessoais e alguns tipos 

de dados pessoais que a Directiva qualifica como dados sensíveis estão excluídos do 

quadro e em princípio não podem ser processados. O artigo 8º da Directiva 95/46/CE 

torna ilegal o processamento de dados pessoais revelando a raça ou a origem étnica, 

opiniões politicas, as crenças religiosas ou filosóficas, os membros dos sindicatos e os 

dados relativos à saúde e à vida sexual. 

                                                           
264 Estes princípios foram abordados em pormenor no Capítulo III. 
265 D. Wright et al. (2009). Privacy, trust and policy-making: challanges and responses. Computer Law and Security Review, 25 (1)- 
68-93. 
266 SWAMI PROJECT- Wright D. – Gurtwirth, S. et al. (2008), Safeguards in a world in Ambient Intelligence, London, Springer, pag 
69-83. 
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Isto coloca importantes questões em relação ao potencial de algumas aplicações do 

ambiente inteligente e como a intervenção das tecnologias da informação pode alterar 

a natureza dos dados envolvidos. Antoinette Rouvroy267 dá os seguintes exemplos: As 

imagens das pessoas inevitavelmente fornecem informação sobre a sua origem étnica 

ou racial. A criação de perfis das pessoas na base dos seus programas de 

entretenimento preferidos no contexto de uma televisão interactiva pode trazer 

indicações sobre as opiniões politicas destas pessoas ou as suas crenças filosóficas ou 

religiosas; A monitorização das escolhas de um consumidor num supermercado pode 

revelar aspectos sensíveis da sua vida privada: uma dieta especifica pode revelar 

crenças religiosas, a compra de determinados medicamentos pode indicar o estado de 

saúde, etc… 

Existe a perspectiva de que os sistemas de computação proactivos e ubíquos 

responderão espontaneamente às necessidades do individuo adaptando o ambiente e 

o seu sistema sem o individuo ter de decidir nada sobre isso, e que esses sistemas se 

tornarão tão incorporados na vida diária que eles literalmente desaparecerão da 

consciência dos utilizadores. Os indivíduos nem terão necessidade de ter consciência 

da sua presença. Esta perspectiva promete importantes distúrbios para a nossa 

percepção e para a implementação dos direitos dos indivíduos à informação e das 

responsabilidades dos responsáveis pelo processamento de dados. Sempre que as 

tecnologias envolvem o desaparecimento da consciência do utilizador, o que acontece 

ao tradicional e legal requisito de que os indivíduos devem dar o seu consentimento 

informado a qualquer processamento dos seus dados pessoais? Será que o 

consentimento implícito inferido do uso do sistema da informação pelo individuo, ou a 

aceitação dos benefícios daquele sistema, é suficiente para proteger os direitos 

fundamentais, as liberdades e os interesses dos indivíduos? Qual é o impacto da 

performatividade (tais como o perfil autonómico sobre a personalidade dos usuários) 

das tecnologias na validade do consentimento individual?  

Os indivíduos são manipulados pelos Ambientes Inteligentes em muitos aspectos da 

sua vida sem terem consciência disso. Isso refere-se à privacidade e à questão da 

                                                           
267  Rouvroy, Antoinette (2008) "Privacy, Data Protection, and the Unprecedented Challenges of 
Ambient Intelligence," Studies in Ethics, Law, and Technology: Vol. 2 : Iss. 1, Article 3, página 41. 
Disponivel em http://www.bepress.com/selt/vol2/iss1/art3. 
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transparência dos sistemas e do acesso ao conhecimento gerado. A transparência dos

sistemas e o acesso ao conhecimento podem permitir aos indivíduos estar conscientes

dos erros, das decisões tomadas e poderem reagir se sentirem que as decisões estão

erradas, são discriminatórias ou demasiado intrusivas.

Os requisitos da Directiva 95/46/CE em relação à transparência do processamento dos

dados (artigos 10º e 11º) não serão facilmente preenchidos num contexto de ambiente

inteligente. A invisibilidade dos terminais dos sistemas dos ambientes inteligentes e a

inclusão em modelos de serviços descentralizados e multilaterais são de facto

incompatíveis com o princípio da transparência.

Também tem de se repensar a responsabilidade em ambientes de rede digital. Como é

que a responsabilidade pode ser atribuída num sistema homem / computador de

actividade distribuída. Veja-se o caso da computação distribuída (cloud computing).

Na medida em que a protecção de dados se destina, pelo menos em parte, a proteger

a privacidade das pessoas, é necessário que isso seja um meio efectivo, para que aos

utilizadores sejam assegurados os direitos contemplados pelo regime de protecção de

dados da União Europeia, incluindo os direitos previstos no artigo 12º da Directiva

95/46/CE. Infelizmente muito poucos utilizadores têm a oportunidade de controlar e

intervir no processamento dos seus dados pessoais como o quadro da protecção de

dados lhes permite. Pode-se pensar em muitas razões para isso268: A percepção da

maioria das pessoas sobre o que é o seu direito à privacidade corresponde à teoria

tradicional da privacidade como protegendo a privacidade ou a informação sensível. A

informação que não é percebida intimamente como sensível ou como intima não é, na

mente de muitas pessoas, nada que não se devam preocupar em revelar ou ser

processado por outros. Esta concepção tradicional não cabe necessariamente na nova

configuração das constelações sócio-técnicas envolvidas no mundo dos ambientes

inteligentes. Os defensores da privacidade alertam para o uso e divulgação da

informação que não é sensível nem intima em si e que cada vez mais é recolhida em

público.

268 Ver Rouvroy , Antoinette, obra citada , página 44.
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Na opinião de Helen Nissenbaun 269 o desafio que a tecnologia  coloca para a nossa 

concepção tradicional de privacidade resulta do facto de que as tecnologias  permitem 

que o uso de informação recolhida num contexto especifico se mova para fora desse 

contexto mais facilmente do que nunca e ainda do aumento da capacidade de agregar 

(mesmo da trivial e não da intima e nem sensível) informações sobre uma pessoa a um 

ponto em que um conhecimento muito preciso é adquirido sobre essa pessoa. Outra 

razão pela qual as pessoas não exercem os seus direitos de protecção de dados é 

porque nalguns casos a revelação de dados pessoais é recompensada com utilidades 

imediatas, vantagens ou privilégios na sua interacção com outros agentes como um 

supermercado, um comerciante ou um fornecedor na internet. Manter o controlo 

sobre os seus dados pessoais pode parecer-lhes imaterial comparado com a imediata e 

tangível vantagem de renúncia a tal controle. 

Isto levanta a questão do valor normativo da informação pessoal: pode a informação 

pessoal ser concebida como uma pura mercadoria? Ou deve-se considerar a 

informação pessoal como um daqueles objectos “híbridos” que a modernidade 

produziu a meio caminho entre a categoria de “sujeitos” e a categoria de objectos, e 

por isso merecendo um estatuto legal ad hoc.270 Esse estatuto legal deve andar 

próximo da natureza da inviolabilidade e inalienabilidade que é atribuída aos direitos 

que protegem a dignidade dos seres humanos, e ainda também não podem ser 

considerados como um bem de consumo massificado totalmente alienável. 

As mudanças necessárias para a protecção da privacidade e dos dados pessoais 

começam pelo reconhecimento da incapacidade da lei sozinha garantir o que 

realmente importa sobre privacidade e protecção de dados num contexto de ambiente 

inteligente, delegando alguns dos seus poderes para os desenhadores das tecnologias 

que, em larga medida, ganharam de facto o poder de dar forma à infra-estrutura do 

espaço público. As Garantias para os direitos fundamentais num mundo do ambiente 

inteligente não pode ser encontrado nem construído só pela lei. É do senso comum 

que a lei sozinha, por mais bem pensada e elaborada, está mal equipada para 

                                                           
269 Helen Nissenbaum, “Protecting Privacy in an Information Age: The Problem of Privacy in 

Public”, Law and Philosophy, 17, 1998, p. 559. 
270 Ver Rouvroy , Antoinette, obra citada , página 45. 
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providenciar respostas suficientes e exaustivas para os desafios normativos e 

regulamentares da avançada sociedade da informação. Politica e Tecnologia estão 

completamente interdependentes. Os princípios legais para serem eficientes têm de 

ser incorporados na própria tecnologia271. Alguns projectos de investigação fundados 

pela União Europeia, têm tentado ao longo dos anos, desenvolver tecnologias de 

protecção da vida privada (os chamados PET272). Actuando directamente ao nível dos 

padrões e dos projectos técnicos, o objectivo destes projectos é antecipar o nível da 

protecção da privacidade de modo a produzir tecnologias conformes com a protecção 

de dados e com a privacidade, tendo uma regulamentação dentro das tecnologias em 

vez de fora. 

Estas tecnologias (PET) apresentam algumas dificuldades: As normas legais não são 

facilmente traduzíveis em regras lógicas de computador; A programação técnica pode 

ser considerada um processo autónomo de fazer normas, e qual papel deve ser 

atribuído a este processo autónomo, integrando ou substituindo a lei tradicional; como 

se integram estas tecnologias na mineração e análise automatizada de dados, 

especialmente quando apoiada em decisões tomadas pelos computadores. 

Quais os meios que o individuo tem ao seu dispor para manter o controlo dos seus 

dados e o seu poder no novo ambiente? 

 

7. Tecnologias convergentes 

Os vários usos das etiquetas de identificação por radiofrequências colocam várias 

questões: Como se pode distinguir qual e que tipo de informação se refere a uma coisa 

e qual se refere a uma pessoa? O que é que pode ser visto com informação pessoal? É 

a categorização da informação gerada pela identificação por rádio frequência válida 

noutros contextos onde são usadas outras tecnologias? 

Num ambiente onde diferentes peças de informação podem ser facilmente trocadas, 

ligadas e analisadas de forma a obter um determinado conhecimento, como deve a 

                                                           
271 Privacy by design. 
272 Privacy Enhancing Technology. 
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informação em bruto, os dados, ser categorizada? São aplicáveis as normas europeias 

de protecção de dados? Como deve ser distinguida a informação mais sensível da 

informação menos sensível? Como é que a informação pessoal deve ser distinguida ou 

separada dos outros dados quando uma simples peça de dados pode na verdade 

revelar mais informação do que o previamente esperado? 

O ambiente inteligente pode efectivamente pôr em risco os direitos individuais e o 

quadro legal vigente parece não oferecer protecção suficiente aos dados pessoais. 

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem introduziu a noção de “razoáveis 

expectativas de privacidade” (reasonable expectation of privacy).273 

Os indivíduos podem esperar que a sua privacidade seja protegida em espaços 

públicos (como por exemplo no trabalho) mas essa protecção não é sem limites. 

Continua obscuro até onde essa protecção vai, o que é que cobre e particularmente 

como pode ser construída essa “expectativa razoável”. É razoável esperar alguma 

privacidade quando tudo o que fazemos está a ser constantemente monitorizado? 

Nos ambientes inteligentes o fim para que a informação é coligida é muitas vezes 

desconhecido antes da recolha, quer pelos titulares dos dados quer pelo prestador do 

serviço, e muitas vezes é também posteriormente utilizada para fins diferentes do fim 

para que foi recolhida. 

Outro problema que se coloca é o do consentimento. Qual a distinção entre dados 

pessoais e outros dados? O problema da noção de dados pessoais já foi abordado no 

contexto da tecnologia de identificação por radiofrequências pelo Grupo de Trabalho 

do Artigo 29º274. As normas de protecção de dados aplicam-se se os dados na etiqueta 

puderem levar à identificação de uma pessoa. O problema coloca-se se essa 

identificação não é possível de uma forma simples mas se torna possível quando os 

dados da etiqueta forem comparados com outros dados disponíveis, ou se o número 

de série do chip da etiqueta servir como identificador mesmo sem ser feita uma 

ligação directa com a real identidade da pessoa (por exemplo quando a etiqueta 

                                                           
273 No caso Copland  v. The United Kingdom (03.04.2007). 
274 Article 29 Data Protection Working Party: Working document on data protection issues related to RFID technology. 2005, 
(10107/05/EN WP 105) http://ec.europa.eu/justice. 

http://ec.europa.eu/justice
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contém um único identificador que ajuda a identificar o proprietário dos dados). 

Nenhuma lei prevê estas situações mesmo que a ligação possa ser usada para conduzir 

à criação de perfis e actividades de monitorização. Não há normas dirigidas 

especificamente para a identificação por radiofrequências. Tem de ser ponderada a 

criação de novos instrumentos legais para os ambientes inteligentes. 

O Grupo de Trabalho do artigo 29º no seu documento sobre a protecção de dados na 

tecnologia RFID275 considerou que para o processamento de dados recolhidos através 

dos sistemas RFIDs estar coberto pela Directiva de Protecção de Dados, devemos 

determinar se esses dados dizem respeito a um individuo, e se esse individuo é 

identificado ou identificável. Na avaliação se a informação se refere a uma pessoa 

identificável deve-se fazer apelo ao Considerando 26 da Directiva da Protecção de 

Dados que diz: “importa considerar o conjunto de meios susceptíveis de serem 

razoavelmente utilizados276, seja pelo responsável pelo tratamento, seja por qualquer 

outra pessoa, para identificar a referida pessoa”. Finalmente, o uso da tecnologia RFID 

para localizar os movimentos individuais também desencadeia a aplicação da Directiva 

da Protecção de Dados: É que, dada a agregação massiva de dados e a memória e a 

capacidade de processamento dos computadores, os indivíduos se não são 

identificados são identificáveis. 

 O regime legal vigente requer que os titulares dos dados sejam informados acerca da 

maneira como a recolha e o processamento de dados são organizados e realizados – 

artigo 10º da Directiva. É questionável se esses requisitos de informação dão 

verdadeiramente ao titular dos dados uma visão compreensiva de como os seus dados 

são processados e das implicações daí decorrentes, principalmente quando a 

quantidade de informação é de tal ordem que, na prática, impede que ele obtenha 

qualquer conhecimento realmente útil. Assim deve-se procurar formas simplificadas 

de troca de informações e instrumentos úteis para gerir a informação. É o caso do uso 

de pictogramas e dos PET (Tecnologias de protecção da privacidade). Uma abordagem 

de transparência também pode ajudar a resolver o problema da criação de perfis e da 

tomada de decisões automatizadas. 

                                                           
275 Article 29 Data Protection Working Party: Working document on data protection issues related to RFID technology. 2005, 
(10107/05/EN WP 105) http://ec.europa.eu/justice. 
276 A Directiva 95/46 não dá uma noção do que é “razoavelmente utilizados”. 

http://ec.europa.eu/justice
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Deve o titular dos dados ter acesso não só aos dados em que a criação dos perfis se 

baseou mas também ao conhecimento resultante desses dados? Fornecendo acesso 

aos seus perfis pode ajudar os titulares dos dados a compreender por que razão o 

ambiente inteligente empreendeu certas acções. Agentes inteligentes podem alertá-lo 

para informação incorrecta que pode influenciar os seus perfis ou qualquer operação 

incorrecta que esteja a ter lugar, ou torná-los conscientes das decisões tomadas na 

base de perfis. Ter acesso aos seus perfis pode também ajudar os titulares dos dados a 

provar a responsabilidade em caso de danos, a blindá-los contra a manipulação, bem 

como torná-los capazes de contestar a lógica subjacente aos perfis e às decisões 

tomadas. Aceder aos perfis e ter acesso ao conhecimento criado pelos perfis pode ter 

de ser conciliado com os segredos comerciais e com os direitos de propriedade 

intelectual do responsável pelo tratamento de dados. 

Outra forma de protecção dos direitos fundamentais é o território digital. 277 

É um conceito que introduz a noção de fronteiras de protecção num quotidiano digital. 

Pretende fornecer aos indivíduos um direito à privacidade num mundo altamente 

conectado e digitalizado. Este espaço digital privado pode ser considerado como uma 

extensão da casa que seguiria o individuo no ciberespaço como uma bolha invisível e 

inconectável. O usuário deveria ter a possibilidade de determinar as fronteiras do seu 

território digital. Igualmente o individuo determinaria a opacidade ou transparência da 

sua bolha, seria uma espécie de membrana gerindo o fluxo de informação de e para o 

usuário. É questionável se a lei garante uma suficiente e manejável protecção dos 

nossos espaços privados em linha. O conceito de território digital deixa os indivíduos 

decidirem por eles próprios se e quanta informação pessoal divulgam. A quem e para 

que fim. Eles poderiam marcar os dados para fins de acompanhamento. Se esses 

territórios digitais virtuais privados se tornarem efectivos devem ser legalmente 

definidos e protegidos. 

A lei deve proteger contra intervenções indesejadas e despercebidas (sub-reptícias) 

das partes privadas ou dos actores públicos, assim como assegurar a inviolabilidade do 

domicílio. Um conjunto de normas legais poderiam ser previstas para este fim, 

                                                           
277 Beslay, L., Hakala, H. Digital Territory: Bubles 2003 citado em Paul De Hert, Serge Gutwirth, Anna Moscibroda, David Wright & 
Gloria Gonzalez – Fuster in Legal Safeguards for Privacy and Data Protection in Ambient Intelligence. 
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incluindo garantias processuais similares às aplicáveis ao domicílio, por exemplo 

requerendo um mandado de busca devidamente autorizado. Soluções técnicas com o 

objectivo de defender os territórios digitais privados contra a intrusão devem ser 

encorajados e se possível legalmente impostas. Tecnologias de reforço de privacidade 

e tecnologias de reforço de transparência e o desenvolvimento de sistemas de gestão 

de identidade (informação) são todos elementos importantes numa política de 

territórios digitais. Pode-se também estender a protecção aos movimentos digitais de 

uma pessoa, assim como a privacidade do domicílio se estende ao carro do próprio. A 

protecção também pode ser prevista para redes domésticas ligadas com redes 

externas278. 

8. Recomendações específicas em relação aos RFIDs 

O documento do grupo de trabalho do artigo 29º279 pretendeu fornecer orientações 

para os implantadores da tecnologia da informação por radiofrequências na aplicação 

dos princípios básicos estabelecidos nas Directivas Europeias particularmente na 

Directiva da Protecção de Dados280 e na Directiva da Privacidade e Comunicações 

Electrónicas281, fornecendo orientações aos fabricantes da tecnologia (etiquetas, 

leitores e aplicações) bem como a organismos de normalização, na sua 

responsabilidade em conceber tecnologia compatível com a privacidade, a fim de 

permitir aos implementadores da tecnologia executar as suas obrigações nos termos 

das referidas directivas. 

O Grupo de Trabalho do artigo 29º apresentou algumas directrizes na aplicação dos 

princípios da legislação europeia da protecção de dados à identificação por 

radiofrequências282. Começam por salientar que os princípios da protecção de dados 

devem sempre ser cumpridos quando a tecnologia de identificação por 

radiofrequências levar ao processamento de dados pessoais, apesar de poder ser difícil 

interpretar a definição de dados pessoais num contexto dessa tecnologia. Por isso o 

individuo deve ser sempre informado da presença de etiquetas e leitores, os fins para 

                                                           
278 Paul De Hert. Serge Gutwirth. Anna Moscibroda. David Wright & Gloria Gonzalez-Fuster “Legal Safeguards for Privacy and Data 
Protection in Ambient Intelligence”. 
279 Ver nota 13. 
280 Directiva 95/46/CE. 
281 Directiva 2002/58/CE e Directiva 2006/24/CE. 
282 Ver documento de trabalho citado. 
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os quais os dados foram coligidos e processados, quem é o responsável pelo 

tratamento, se os dados e qual o tipo de dados são armazenados, os meios para 

aceder e rectificar os dados e se os dados serão disponibilizados para terceiras partes. 

Fornecer toda esta informação deve ser bastante complicado e aborrecido tanto para 

o utilizador titular dos dados como para o responsável pelo tratamento de dados. Por 

isso deve ser suficiente aparecerem avisos simplificados informando os indivíduos da 

presença das etiquetas e dos leitores ou através dos pictogramas. Esta informação 

deve ser sempre fornecida aos consumidores quando a tecnologia de identificação por 

radiofrequências é usada, mesmo que a etiqueta não contenha em si mesma dados 

pessoais. Deve ser possível para o titular de dados desactivar ou remover uma etiqueta 

de acordo com o princípio do consentimento da lei da protecção de dados (artigo 7º, 

al. a) da directiva 95/46) e deve ser possível retirar o consentimento dado. 

Privacidade desde a concepção (privacy by design) é de crucial importância na 

concepção de qualquer aplicação tecnológica, e não é menos verdade nas etiquetas de 

identificação por radiofrequências. Deve-se fazer todos os esforços para desenvolver 

especificações técnicas e padrões de privacidade.  

O Supervisor Europeu da Protecção de Dados adoptou a Opinião283 de que “ a utilidade 

da “privacy by design” (privacidade desde a raiz) é considerado o instrumento chave 

para assegurar a confiança dos cidadãos nas tecnologias da informação e da 

comunicação. 

O Projecto SWAMI 284(Safeguards in a World of Ambient Intelligence) é um projecto 

que foi lançado pela Comissão Europeia no Sexto Programa-Quadro de Investigação e 

Desenvolvimento Tecnológico. O projecto foca-se nas questões sociais, económicas, 

legais e éticas advindas do Ambiente Inteligente com particular enfoque na 

privacidade, confiança, segurança e identidade. Juntou investigadores de várias 

disciplinas, como técnicos, sociólogos, economistas e advogados com o propósito de 

empreenderem uma abordagem interdisciplinar e holística dos ambientes inteligentes. 

                                                           
283 EDPS Opinion (2010) Promoting Trust in de Information Society by fostering Data Protection and privacy, in 
http://www.edp.europa.eu/EDPSWEB. 
284 Os resultados desse estudo podem ser encontrados em Wright, Gutwirth S., Friedwald M., Punie, Y. Vildjiounaite, E. (eds) 
Safeguards in a World of Ambient Intelligence, Springer Press, Dordrecht, 2008, página 291.  
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Este projecto acabou em 2006 e contribuiu para o aprofundamento das questões e o 

encontro de soluções.   

Este projecto propõe Avaliações do Impacto sobre a Privacidade285 que devem ser 

realizadas para identificar todos os potenciais riscos para cada aplicação de 

identificação por radiofrequências. As avaliações de Impacto sobre a Privacidade 

devem ser juridicamente vinculativas. A Avaliação de Impacto sobre a Privacidade é 

um processo sistemático para avaliar o potencial efeito de um projecto, iniciativa ou 

sistema ou esquema proposto286. Este instrumento facilita a antecipação ou pelo 

menos as principais consequências das tecnologias (muitas novas e indesejáveis) e 

portanto estabelece uma política apropriada de direitos humanos para minimizar os 

efeitos negativos. 

O Grupo de Trabalho do Artigo 29º entende que deverão ser feitas Avaliações do 

Impacto na protecção da privacidade e nos dados antes de implementar uma aplicação 

RFID e que devem ser disponibilizados os resultados à entidade competente 

(Autoridade Nacional de Protecção de Dados).287 O Grupo de trabalho apoia a 

realização destas avaliações especialmente no que diz respeito a determinadas 

operações de tratamentos de dados que se considera apresentarem riscos específicos 

para os direitos e liberdades das pessoas em causa. Isto iria promover informação e 

transparência no âmbito da utilização do RFID em particular através da criação de um 

sinal comum europeu elaborado pelas Organizações de normalização europeias, com o 

apoio das partes interessadas, concebido para informar as pessoas da presença de 

leitores. 

 

9. As vantagens da avaliação do impacto sobre a privacidade 

Favorece a privacidade assegurada “de raiz” ajudando o responsável pelo tratamento 

de dados a lidar com a questão da protecção da privacidade e dos dados antes da 

implantação de um produto ou serviço. Evita os custos significativos que surgem 

                                                           
285 PIA Privacy Impact Assessment. 
286 R. Clarke (2009), Privacy Impact Assessment: its origin, its development, Computer Law and Security Review, Vol. 25, 2. 
287 Parecer 5/2010 de 13.07.2010 sobre a proposta da Industria relativa a um quadro para as avaliações do impacto das aplicações 
RFID na protecção da privacidade e dos dados em 0066/10/PP WP175 e Parecer 9/2011 – 00327/11/77 WP180 in 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs. 



218 
 

frequentemente quando as funções da privacidade têm de ser introduzidas num 

produto já implementado. Reduz a insegurança jurídica e evita a perda de confiança do 

público. São incentivadas tecnologias que permitam a anonimização de dados, 

desactivação parcial de etiquetas, criptografia ligeira, etc. 

Os avanços na tecnologia da informação e comunicação também podem fornecer 

importantes meios factuais de transparência. Complementarmente às tecnologias de 

protecção da privacidade (PET), que visam controlar a disseminação de dados, as 

tecnologias de protecção da transparência (TETs) poderiam contribuir para a troca de 

informações e de gestão. Um exemplo de um TET é o das chamadas " políticas 

pegajosas" que furam ou seguem os dados assim que eles são disseminados.288 

Políticas pegajosas devem dar informações claras e indicar para os processadores de 

dados e controladores de que a política de privacidade se aplica aos dados em causa. 

Políticas pegajosas facilitariam a auditoria e auto-controlo da legalidade do 

processamento de dados pelos sujeitos que fazem o controlo do tratamento de dados. 

O Consórcio SWAMI também recomenda mais pesquisas na tecnologia da identificação 

por radiofrequências, as suas implicações para a privacidade e uma reflexão sobre as 

possíveis garantias legais. Também recomenda um maior desenvolvimento dos códigos 

de conduta. 

De modo a usufruirmos totalmente dos benefícios dos ambientes inteligentes, 

devemos também considerar o seu lado escuro. O Consórcio SWAMI identificou várias 

ameaças e vulnerabilidades afectando a privacidade e a protecção de dados em 

ambientes inteligentes, incluindo um número de fragilidades no quadro legal 

existente. É precisa uma nova abordagem da privacidade e da protecção de dados, 

baseada no controle e na responsabilidade mais do que nas restrições e proibições. 

Deve-se melhorar a transparência do processamento de dados gerados pelos 

ambientes inteligentes e para melhorar o seu controle pelo usuário. Os ambientes 

inteligentes abrigam todo o tipo de complexidades legais. É necessária uma maior 

pesquisa para reforçar as existentes salvaguardas legais e inventar novas para 

enfrentar os desafios que temos diante de nós no mundo do ambiente inteligente. 

                                                           
288 Paul de Hert, Serge Gutwirth, Anna Moscibroda, David Wright & Gloria Gonzalez-Fuster, Legal Safeguards for Privacy and Data 
Protection in Ambient Intelligence, 5.2. 
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Está em curso a revisão do quadro normativo Europeu da protecção de dados, 

aguardando-se a aprovação de uma nova directiva que contemple as várias soluções 

apresentadas. 
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CONCLUSÕES 

 

Estee trabalho permitiu tornar conscientes os perigos que a Sociedade de Informação 

e as novas tecnologias representam para os direitos fundamentais da privacidade e da 

protecção de dados. As comunicações electrónicas e os ambientes inteligentes levam à 

perda do controle da informação pessoal e da autonomia do individuo. Vivemos numa 

sociedade em que o individuo está sob constante vigilância, agravada por razões de 

segurança a partir do 11 de Setembro de 2001 e sob o pretexto da luta anti-terrorista. 

O Ciberespaço obriga a uma intervenção concertada do Direito que não se compadece 

com as fronteiras diferenciadoras existentes entre os vários ordenamentos jurídicos. 

Qualquer intervenção jurídica no ciberespaço deverá ser sempre resultado de um 

esforço intenso de concertação máxima de ordenamentos e daí a importância destas 

matérias serem tratadas a nível da União Europeia. 

A entrada em vigor da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e do 

Tratado de Lisboa veio reforçar os direitos fundamentais. Os particulares já podem 

invocar as disposições da Carta contra o Estado-Membro que esteja a aplicar o Direito 

da União, nas situações concretas que lhe digam respeito, nos tribunais nacionais ou 

contra as instituições europeias quando for destinatário de actos destas instituições, 

nos tribunais organicamente europeus. O controlo sob a conformidade com os direitos 

fundamentais não se limita às normas comunitárias mas alarga-se às normas e 

medidas nacionais que entram no campo de aplicação dos Tratados. Acresce que 

muitos direitos fundamentais contemplados na Carta são concretizados em 

disposições de directivas que gozam de efeito directo horizontal o que vai permitir a 

invocabildade destas disposições nos litígios entre particulares. A Directiva 95/46/CE 

tem várias disposições que gozam de efeito directo (artigos 6º, nº 1, al. a) e c), artigo 

7º, al. c), e) e f)) como foi declarado pelo Tribunal de Justiça. 

Os Tratados constitutivos da União Europeia e a CDFUE não regulam uma via 

processual especifica para a protecção dos direitos fundamentais na União Europeia. 
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Entendemos que deveria ser aberta uma via de recurso “constitucional” ao dispor dos 

particulares para a protecção dos seus direitos fundamentais no espaço comunitário e 

o alargamento das condições de recurso contra os actos comunitários de carácter 

normativo. Com a entrada em vigor da CDFUE o parâmetro de conformidade de actos 

e normas nacionais que aplicam o Direito da União será mais amplo e concreto do que 

antes e será difícil encontrar sectores do direito interno que não resultem afectados, 

em certo sentido, pelo Direito da União, isto é em todas as matérias em que se 

projectarem os direitos fundamentais. 

O actual regime europeu de privacidade e protecção de dados deve ser actualizado e 

melhorado face às novas tecnologias. Deve haver um reforço das disposições 

existentes, incluindo um princípio explícito de transparência, isto é uma disposição que 

possa tornar ilegais políticas de privacidade que sejam opacas ou de difícil 

compreensão. Devem ser criadas normas adicionais para clarificar o conceito de 

informado, do consentimento esclarecido, de transferência de dados e o direito de ser 

esquecido. A mineração de dados não depende de dados fornecidos explicitamente 

pelos titulares dos dados pelo que os dados são registados sem o consentimento 

explicito ou até mesmo sem o conhecimento dos titulares dos dados. 

Concordamos com Viviane Reding Os direitos de privacidade e protecção de dados 

devem assentar em quatro pilares: 1. O direito ao esquecimento; 2. Mais 

transparência; 3. Privacidade como padrão; 4. Protecção independentemente da 

localização dos dados (especialmente importante para a nuvem informática). 

Deve ser reforçada a especial protecção dos dados sensíveis devendo ser incluídos o 

dados genéticos e aprofundada a questão da autorização para o tratamento destes 

dados, devendo ser encriptados no caso de transmissão pela internet. 

É necessário um quadro legal para limitar a vigilância tanto privada como 

governamental. Começa a existir uma perigosa fusão de dados públicos e privados e 

controle de actividades. 

Começa a desenhar-se uma nova era em que a tecnologia e o direito devem andar de 

mãos dadas. Os princípios legais para serem eficientes têm de ser incorporados na 
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própria tecnologia. Alguns projectos de investigação da União Europeia têm 

desenvolvido tecnologias de protecção da vida privada (os chamados PETs). Actuando 

directamente ao nível dos projectos técnicos produzem tecnologias conformes com a 

protecção de dados e com a privacidade, com uma regulamentação dentro das 

próprias tecnologias. Fala-se também da privacy by design, isto é de privacidade desde 

a concepção. 

 Seria também interessante implementar o conceito de território digital como 

protecção dos direitos fundamentais, considerado como uma extensão da casa que 

seguiria o individuo no ciberespaço como uma bolha invisível e inconectável, deixando 

os indivíduos decidirem por eles próprios se e quanta informação pessoal divulgam, a 

quem e para que fim. Também deveriam ser implementadas principalmente a nível 

dos Rfids as Avaliações do Impacto sobre a Privacidade, para identificar os potenciais 

riscos para cada aplicação de identificação por radiofrequências. 

Deve-se melhorar a transparência do processamento de dados gerados pelos 

ambientes inteligentes para serem controláveis pelos humanos. 

Esperamos que a próxima revisão do quadro legal europeu da privacidade e protecção 

de dados, nomeadamente as alterações à Directiva 95/46/CE acompanhem as 

mudanças tecnologias e saibam dar uma resposta ao desafio trazido pelos ambientes 

inteligentes. 
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