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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

 Com o objetivo de transpor para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2009/136/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro, na parte em que altera a Diretiva n.º 

2002/58/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento 

de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas, o Governo 

apresentou a iniciativa sub judice, alterando deste modo a Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto, e o 

Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro. 

 De acordo com a exposição de motivos, as alterações traduzem-se, essencialmente, no 

reforço da segurança do processamento; na notificação obrigatória de violação de dados pessoais à 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e aos titulares dos dados, no caso de a violação 

poder afetar negativamente os dados em causa; na necessidade de consentimento do titular para o 

armazenamento de dados e no reforço das salvaguardas dos assinantes contra a invasão da sua 

privacidade por comunicações não solicitadas para fins de comercialização direta. 

 A fiscalização e garantia do cumprimento da lei são reforçadas, designadamente pela uma 

obrigação de prestação de informações pelas entidades sujeitas, detalhando-se o regime do 

incumprimento, com a possibilidade de aplicação de sanções pecuniárias compulsórias, e clarificam-

se as competências da CNPD e do ICP-Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM) no 

âmbito das contraordenações e do processamento e aplicação de coimas e sanções acessórias. 

 A Lei n.º 41/2004 sofre alterações nos artigos 1.º (Objeto e âmbito de aplicação), 2.º 

(Definições), 3.º (Segurança, que passa a Segurança do processamento), 5.º (Armazenamento e 

acesso à informação), 6.º (Dados de tráfego), 7.º (Dados de localização), 8.º (Facturação detalhada), 

14.º (Contra-ordenação) e 15.º (Processamento e aplicação de coimas), são-lhe aditados os artigos 

3.º-A (Notificação de violação de dados pessoais), 13.º-A (Comunicações não solicitadas), 13.º-B 

(Listas para efeitos de comunicações não solicitadas), 13.º-C (Cooperação transfronteiriça), 13.º-D 

(Competências da CNPD e do ICP-ANACOM), 13.º-E (Prestação de informações), 13.º- F 
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(Incumprimento), 13.º-G (Fiscalização), 15.º-A (Sanções acessórias), 15.º-B (Perda a favor do Estado) 

e 15.º-C (Sanções pecuniárias compulsórias) e é revogado o artigo 12.º (Centrais digitais e 

analógicas). É ainda alterada a alínea a) do n.º 1 e revogada a alínea b) do mesmo número do artigo 

37.º (Contra-ordenação) do Decreto-lei n.º 7/2004. 

 

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e 

do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais  

 

A presente iniciativa é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa, em 

conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da 

Constituição, e no artigo 118.º do Regimento, com pedido de prioridade e urgência. 

Toma a forma de proposta de lei, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 119.º do 

Regimento, é subscrita pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro-Adjunto e dos Assuntos 

Parlamentares, e menciona que foi aprovada em Conselho de Ministros, em 21 de junho de 2012, 

em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 123.º do Regimento. Mostra-se redigida sob a 

forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é 

precedida de uma breve exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais do n.º 1 e 2 

do artigo 124.º do Regimento.  

Nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de Outubro “Os atos e diplomas 

aprovados pelo Governo cujos projetos tenham sido objeto de consulta direta contêm, na parte final 

do respetivo preâmbulo ou da exposição de motivos, referência às entidades consultadas e ao 

carácter obrigatório ou facultativo das mesmas. No caso de propostas de lei, deve ser enviada cópia 

à Assembleia da República dos pareceres ou contributos resultantes da consulta direta às entidades 

cuja consulta seja constitucional ou legalmente obrigatória e que tenham sido emitidos no decurso 

do procedimento legislativo do Governo”. No mesmo sentido, o n.º 3 do artigo 124.º do Regimento, 
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prevê que as propostas de lei devem ser acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que 

as tenham fundamentado. O Governo, em conformidade, informa na exposição de motivos que 

foram ouvidos a Comissão Nacional de Proteção de Dados, o ICP-Autoridade Nacional de 

Comunicações (ICP-ANACOM), o Conselho Nacional do Consumo e a Associação dos Operadores de 

Telecomunicações. Junta à sua iniciativa os pareceres n.º 33 e 34 da Comissão Nacional de Proteção 

de Dados (CNPD); uma informação sobre a compatibilidade da iniciativa com o ordenamento da EU 

da Direção-Geral dos Assuntos Europeus do MNE, que justifica a prioridade e urgência deste 

processo legislativo para evitar a aplicação de uma elevada coima diária tendo em conta que 

Portugal já se encontra em desrespeito do prazo da transposição desta diretiva comunitária; uma 

informação e um parecer da Direção-Geral do Consumidor; os comentários da Associação dos 

Operadores de Telecomunicações; os comentários da Optimus; um comunicado de imprensa da 

Comissão Europeia relativo ao desrespeito do prazo de transposição por vários Estados membros 

com uma proposta de coimas diárias; um parecer da União-Geral Consumidores (UGC); uma nota 

jurídica da Associação do Comércio Eletrónico e Publicidade Interativa (ACEPI); um parecer da 

Associação Portuguesa de Bancos (APB) e os comentários da DECO. 

O prazo para transposição da Diretiva n.º 2009/136/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de Novembro, encontra-se ultrapassado, uma vez que esta tinha como data limite 

de transposição: 25/05/2011. A Lei n.º 51/2011, de 13 de setembro, que altera a Lei das 

Comunicações Eletrónicas, fez uma transposição parcial desta diretiva, na parte em que altera a 

Diretiva n.º 2002/22/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de Março, relativa ao serviço 

universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicações 

eletrónicas., cumprindo ainda transpô-la na parte em que altera a Diretiva n.º 2002/58/CE, do 

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

proteção da privacidade no sector das comunicações eletrónicas (Diretiva relativa à privacidade e às 

comunicações eletrónicas). 

A iniciativa deu entrada em 21/06/2012, foi admitida em 25/06/2012 e baixou, na 

generalidade, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª). Foi 
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anunciada na sessão plenária de 27/06/2012. Na Conferência de Líderes de 19 de junho, foi 

deliberado agendar para a sessão plenária do dia 12 de Julho (conf. Súmula n.º 34). 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

A Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 42/2007, de 24 de 

Agosto, habitualmente designada como lei formulário, possui um conjunto de normas sobre a 

publicação, a identificação e o formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação 

das iniciativas legislativas e que importa ter presentes no decurso da especialidade em Comissão e, 

em especial, no momento da respetiva redação final. 

Esta iniciativa pretende alterar a Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto, que “transpõe para a 

ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2002/58/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 

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

comunicações electrónicas” e o Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro, que “no uso da autorização 

legislativa concedida pela Lei n.º 7/2003, de 9 de Maio, transpõe para a ordem jurídica nacional a 

Directiva n.º 2000/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa a 

certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, 

no mercado interno”. Ora, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da referida lei: “os diplomas que alterem 

outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações 

anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que incidam sobre 

outras normas”.  

Através da base Digesto (Presidência do Conselho de Ministros) verificou-se que a Lei n.º 

41/2004, de 18 de agosto, não sofreu, até à presente data, qualquer modificação, e que o Decreto-

Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro, foi alterado apenas uma vez (artigo 22.º) pelo Decreto-Lei n.º 

62/2009, de 10 março. Nestes termos, em caso de aprovação, esta iniciativa constituirá, 

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

Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro, pelo que, o título constante da proposta de lei traduzindo 
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sinteticamente o seu objeto e fazendo já estas referências, está em conformidade com o disposto no 

n.º 1 do artigo 6.º e no n.º 2 do artigo 7.º da referida lei formulário. Respeita também o previsto no 

n.º 4 do artigo 9.º da lei formulário que prevê que estando em causa “diploma de transposição de 

directiva comunitária, deve ser indicada expressamente a directiva a transpor”. No entanto, a 

diretiva a transpor não está completamente identificada no título, devendo acrescentar-se: “Diretiva 

n.º 2009/136/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro” 

Cumpre referir ainda que, em conformidade com o previsto nas alínea a) e b) do n.º 3 do 

artigo 6.º, da lei formulário, deve proceder-se à republicação integral dos diplomas que revistam 

forma de lei sempre que existam mais de três alterações ao ato legislativo em vigor - salvo se se 

tratar de Códigos – ou, se somem alterações que abranjam mais de 20 % do articulado do ato 

legislativo em vigor, atenta a sua versão originária ou a última versão republicada. A republicação 

pode ainda ser promovida, quando se registem alterações que modifiquem substancialmente o 

pensamento legislativo ou se o legislador o determinar, atendendo à natureza do ato, nos termos 

das alíneas a) e b) do n.º 4 do referido artigo. No caso presente, a republicação da Lei n.º 41/2004, 

de 18 de agosto, é promovida pelo Governo (artigo 6.º) que a junta em anexo à sua iniciativa. 

A entrada em vigor da iniciativa, em caso de aprovação, nos termos do artigo 7.º da proposta 

de lei, “no dia seguinte ao da sua publicação”, está em conformidade com o previsto no n.º 1 do 

artigo 2.º da lei formulário, que prevê que os atos legislativos “entram em vigor no dia neles fixado, 

não podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio dia da publicação”. 

Na presente fase do processo legislativo a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes  
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A Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto, transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 

2002/58/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho, relativa ao tratamento de dados 

pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações eletrónicas, com exceção do artigo 

13.º referente a comunicações não solicitadas.  

O artigo 13.º da Diretiva foi transposto através do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 

de janeiro, que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2000/31/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 8 de Junho, relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de 

informação, em especial do comércio eletrónico, no mercado interno. O artigo 22ª foi entretanto 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 62/2009, de 10 de março, 

A lei n.º 41/2004, de 18 de agosto, especifica e complementa as disposições da Lei n.º 67/98, 

de 26 de outubro, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 95/46/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de outubro, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados - Lei da Proteção de 

Dados Pessoais. 

Os n.ºs 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro foram retificados pela 

Declaração de Retificação n.º 22/98, de 13 de novembro. 

A presente Proposta de Lei visa, justamente, alterar a Lei n.º 41/2004 e o Decreto-Lei n.º 

7/2004 nomeadamente em artigos que dizem respeito à “Segurança e confidencialidade” (segurança 

do processamento, armazenamento e acesso à informação, dados de tráfego e de localização, 

faturação detalhada) e ao “Regime sancionatório” (contraordenação e processamento e aplicação de 

coimas). 

Importa ainda referir a Lei n.º 32/2008, de 17 de Julho, que transpõe para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.º 2006/24/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Março, relativa à 

conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações 

eletrónicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações. 
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 Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

Bibliografia específica 

 

 FARIA, Manuel Veiga de – Comunicações electrónicas e a tutela da privacidade e do sigilo: 

“ouvir e falar sem ser falado, falar e ouvir sem ser ouvido”. In Direito e (tele)comunicações. Dir. 

Glória Teixeira; coord. Maria Raquel Guimarães. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. ISBN 978-972-32-

1551-9. p. 153-191. Cota: 12.36 - 162/2008 

Resumo: O autor reflete sobre dois aspetos particularmente sensíveis das comunicações eletrónicas: 

“ouvir e falar sem ser falado”, sem que da comunicação possa resultar a transposição para o domínio 

público daquilo que deve manter-se resguardado no recato da intimidade individual de quem ouve e 

de quem fala através dos meios de comunicação; “falar e ouvir sem ser ouvido”, sem que terceiros 

estranhos à conversa e indesejados possam interferir nas comunicações que se querem pessoais e 

sigilosas. De um lado, a tutela de um direito fundamental à intimidade da vida privada no contexto 

das comunicações eletrónicas, de outro lado, paralelamente, a tutela de um direito não menos 

fundamental ao sigilo ou secretismo das comunicações. 

 FAVREAU, Bertrand – La protection des données à caractère personnel. In La Charte des 

Droits Fondamentaux de l’ Union Européenne après le Traité de Lisbonne. Dir. Bertrand Favreau; 

pref. Vassilios Skouris. Bruxelles : Bruylant, 2010. ISBN 978-2-8027-2864-1. p. 185-215. Cota: 12.36 - 

551/2010 

Resumo: O direito à proteção dos dados de caráter pessoal é na Europa, tal como no seio da Carta 

dos Direitos Fundamentais da União Europeia, um direito de natureza específica ao qual a União 

Europeia reservou um tratamento particular como direito fundamental europeu, que releva do 

direito derivado da União. 

Constitui um direito fundamental por vezes mal apreendido, uma vez que as suas violações são 

frequentemente secretas, invisíveis, desconhecidas. Mais do que qualquer outro ele diz respeito 
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potencialmente a cada indivíduo em cada instante. Videovigilância, telefone celular, geolocalização, 

dados biométricos são instrumentos colocados à disposição das autoridades policiais e judiciárias 

dos Estados Europeus, para controlo do fluxo de pessoas e de informações.       

Um inquérito efetuado nos Estados-Membros da União, em 2008, mostra que 64% dos cidadãos 

europeus estão preocupados com as questões de proteção dos dados e estimam que a tomada de 

consciência e as informações neste domínio deixam muito a desejar. A maioria das pessoas 

interrogadas estima que o nível de proteção dos dados é insuficiente nos seus próprios países. 

 RODRIGUES, Benjamim Silva - A monitorização dos fluxos informacionais e comunicacionais: 

(contributo para a superação do "Paradigma da ponderação constitucional e legalmente 

codificado" em matéria de escutas telefónicas). Coimbra: Coimbra Editora, 2009. Vol. 2. ISBN 978-

989-95779-7-8. Cota: 12.36 - 651/2009 

Resumo: “Afigura-se imperioso o reconhecimento de um direito à autodeterminação informacional e 

comunicacional (artigos 26º, 34º 35º e 37º da CRP), que abrange o direito que cada um tem de 

controlar os dados que lhe respeitam, o direito de exigir a sua atualização ou retificação, o direito a 

aceder livremente a qualquer tipo de informação e o direito à liberdade de expressão ou 

comunicação, daí que deva usufruir do direito à inviolabilidade, do segredo ou sigilo relativamente 

aos seus dados de carácter pessoal, bem como às suas comunicações privadas, quer ao nível do seu 

conteúdo, quer ao nível dos elementos externos ou dados de tráfego que podem, por imperativos 

técnicos ou de outra natureza, ser objeto de processamento e tratamento informatizado e, ainda, 

consequentemente, de armazenamento temporário em ficheiros automatizados de dados pessoais”.      

 SILVEIRA, Luís Novais Lingnau da - O direito à protecção de dados pessoais: (tentativa de 

caracterização). In Sociedade da informação: o percurso português: dez anos de sociedade da 

informação, análise e perspectivas. Org. e coord. José Dias Coelho. Lisboa : Sílabo, 2007. ISBN 978-

972-618-462-1. p. 201-214. Cota: 32.21 - 626/2007 

Resumo: A consagração constitucional do direito à proteção de dados pessoais não só obsta a que o 

legislador ordinário adote soluções diversas das constantes da lei fundamental, como constitui um 
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impulso legislativo impelindo aquele a emanar legislação no sentido constitucionalmente apontado. 

A integração do direito em causa nos “direitos, liberdades e garantias” confere-lhe a especial 

relevância que é própria destes.   

A expressão “direito à proteção de dados pessoais” representa um grupo de faculdades entre si 

estruturalmente distintas, mas cujo conjunto proporciona a consecução daquele objetivo. Tais 

faculdades são: o direito de acesso aos dados; o de salvaguardar a veracidade ou exatidão deles; o 

de exigir que o respetivo tratamento seja adequado à finalidade deste; a liberdade de, no âmbito 

legalmente previsto, consentir ou não no tratamento de tais dados; o direito de promover a atuação 

garantística da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 TERESI, Laurent - Droit de réutilisation et exploitation commerciale des donnés publiques. 

Paris: Centre d'Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires, 2011. 641 p. (Monde 

européen et international / dir. Jacques Bourrinet). ISBN 978-2-11-008661-7. Cota: 32.21 - 666/2011 

Resumo: Os dados produzidos ou recolhidos por ocasião de uma missão ou serviço público, por 

entidades públicas ou privadas, representam hoje em dia um recurso económico considerável. Esta 

exploração contém riscos para os indivíduos já que a difusão de certos dados públicos pode reduzir a 

esfera da autonomia pessoal.  

O autor aborda a questão do comércio de dados públicos e o direito de reutilização da informação 

pública no direito francês, apresentando textos nacionais e comunitários e jurisprudência aplicável, 

propondo uma reformulação global do regime jurídico aplicável à prática de comercialização de 

dados públicos.   

 TOWARDS A NEW EU LEGAL FRAMEWORK FOR DATA PROTECTION AND PRIVACY [Em linha] 

: challenges, principles and the role of the European Parliament. Brussels: European Parliament, 

2011 (PE 453.216). [Consult. 2 Jul. 2012].   Disponível em WWW:<URL 

http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/s/PE/2011/PE_453216.pdf> 
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Resumo: Este estudo aborda os novos desafios decorrentes de políticas de processamento de dados 

e de sistemas, no âmbito da cooperação policial e judiciária em matéria penal, no Espaço Europeu de 

Liberdade, Segurança e Justiça.  

Identifica um conjunto de princípios comuns básicos e de padrões que podem garantir uma 

verdadeira proteção de dados, em todas as fases da formulação de políticas da União Europeia, e na 

implementação efetiva deste direito fundamental. O estudo apresenta um conjunto de 

recomendações para orientar o papel do Parlamento Europeu e os contributos legislativos para a 

próxima revisão do quadro jurídico comunitário sobre proteção de dados, que deverá ser 

apresentada até final de 2011.     

 UNIÃO EUROPEIA. Comissão - Comparative study on different approaches to new privacy 

challenges, in particular in the light of technological developments [Em linha]: final report. 

[Brussels: European Commission], 2010. [Consult. 4 Jul.  2012]. Disponível em WWW:<URL 

http://arnet/sites/DSDIC/BIB/BIBArquivo/m/2012/data_protection_privacy_final_report_en.pdf> 

O objetivo deste estudo foi, por um lado, o de identificar os desafios em matéria de proteção de 

dados pessoais produzidos por fenómenos sociais e técnicos tais como: a internet, a globalização, a 

ubiquidade crescente dos dados pessoais, o seu armazenamento, o poder crescente e a capacidade 

dos computadores e outros dispositivos de processamento de dados, as novas tecnologias, a 

biometria, o reconhecimento facial, o aumento da vigilância e da vigilância de dados; o uso crescente 

de dados pessoais para fins para os quais não foram originalmente recolhidos, em particular em 

relação à segurança nacional e à luta contra o crime organizado e o terrorismo.  

Por outro lado, o estudo teve em vista a produção de um relatório, contendo uma análise 

comparativa das respostas que os diferentes sistemas de regulação e não-regulação, dentro da 

União Europeia e fora dela, oferecem a esses desafios e, ao mesmo tempo, fornecer orientação 

sobre se o quadro legal da principal diretiva comunitária sobre proteção de dados (Diretiva 

95/46//CE) ainda fornece uma proteção adequada, ou se devem ser encaradas outras soluções 

identificadas.      
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 Enquadramento internacional  

 Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

 

 A Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho de 2002, 

relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações 

eletrónicas, constitui uma das cinco diretivas que constituem o quadro regulamentar da União 

Europeia aplicável às redes e serviços de comunicações eletrónicas, estando sujeita, nos termos do 

artigo 18.º, à revisão periódica da Comissão Europeia com o fim de acompanhar a evolução das 

tecnologias e do mercado em causa.  

 Neste contexto, e no âmbito da reforma deste quadro regulamentar operada em 20091, esta 

Diretiva veio a ser alterada pela Diretiva 2009/136/CE2 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de Novembro de 2009, cuja transposição para a ordem jurídica interna, na parte que respeita à 

Diretiva 2002/58/CE, é objeto da presente iniciativa legislativa3. 

 No essencial, pretende-se com as alterações consignadas nesta Diretiva melhorar a proteção 

da privacidade e dos dados pessoais no sector das comunicações eletrónicas, nomeadamente 

através de disposições que reforçam a segurança e de melhores mecanismos de execução e de 

repressão4.  

 Neste sentido, é concretamente referido nos considerandos da Diretiva 2009/136/CE que “O 

prestador de um serviço de comunicações eletrónicas acessível ao público deverá tomar medidas 

técnicas e organizativas adequadas para garantir a segurança dos seus serviços. (…). Além disso, 

                                                           
1
 Veja-se a este propósito a Comunicação da Comissão de 29.06.2006 (COM/2006/334), que identifica as propostas de mudanças a 

introduzir relativamente à revisão do quadro regulamentar comunitário das redes e serviços de comunicações eletrónicas. 
2
 Diretiva 2009/136/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2009, que altera a Diretiva 2002/22/CE relativa 

ao serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicações eletrónicas, a Diretiva 2002/58/CE 
relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações eletrónicas e o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do 
consumidor. 
3
 Informação sobre o processo legislativo relativo à revisão da Diretiva 2002/58/CE e posição das instituições nele intervenientes, 

incluindo a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, disponível no endereço 
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=pt&DosId=196419. 
 
4
 Veja-se a exposição de motivos da respetiva proposta de Diretiva da Comissão (COM/2007/698) de 13.11.2007 
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deverá ser estabelecida uma política de segurança relativa ao tratamento dos dados pessoais que 

permita a deteção de vulnerabilidades no sistema e um controlo e a execução regular de medidas de 

prevenção, de correção e de mitigação” (considerando 57) e que (…) “as autoridades nacionais 

competentes deverão dispor dos meios necessários para executar as suas funções, nomeadamente o 

acesso a dados exaustivos e fiáveis sobre incidentes de segurança reais que tenham comprometido a 

integridade de dados pessoais. Estas autoridades deverão fiscalizar as medidas aprovadas e divulgar 

práticas de excelência junto dos fornecedores de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público. Os fornecedores deverão, por conseguinte, dispor de um registo das violações de dados 

pessoais, de molde a permitir uma análise mais profunda e a avaliação por parte das autoridades 

nacionais competentes” (considerando 58). 

 Relativamente às principais alterações à Diretiva 2002/58/CE, consagradas na Diretiva em 

apreciação, cumpre, em termos gerais, realçar os seguintes aspetos:   

 Âmbito de aplicação - Serviços abrangidos 

As alterações ao artigo 3.º vêm essencialmente contribuir para a clarificação do âmbito da diretiva, 

particularmente, os serviços por ela abrangidos, nele se esclarecendo que a Diretiva se aplica 

igualmente às redes públicas de comunicações que servem de suporte a dispositivos de recolha de 

dados e de identificação, nomeadamente dispositivos sem contacto que utilizam radiofrequências. 

Os n.ºs 2 e 3 do artigo 3.º são suprimidos por, de acordo com a proposta da Comissão, se tornarem 

redundantes devido ao progresso tecnológico.  

 Segurança do processamento e proteção dos dados de carácter pessoal 

As alterações ao artigo 4.º, concretizadas pela inclusão de novos números, visam o reforço das 

disposições de execução relacionadas, com a segurança das redes e da informação, bem como a 

introdução de um sistema de notificação obrigatória das violações de segurança. 

Os aditamentos ao artigo 4.º dizem essencialmente respeito aos seguintes aspetos: 
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- Especificação das medidas de segurança que os prestadores de serviços de comunicações 

eletrónicas devem tomar para salvaguardar a segurança do processamento, nomeadamente no que 

se refere à garantia de que só pessoal autorizado, e para fins legalmente autorizados, possa ter 

acesso aos dados pessoais, à proteção de dados pessoais armazenados ou transmitidos contra os 

incidentes nela previsos, e a garantia da aplicação de uma política de segurança relativamente ao 

tratamento dos dados; 

 - Obrigação por parte dos prestadores de serviços de comunicarem às autoridades nacionais 

competentes a ocorrência de uma violação de dados pessoais, e de notificarem os assinantes ou as 

pessoas que tenham sido negativamente afetados pela violação dos dados pessoais, nos termos 

previstos na Diretiva; 

- Possibilidade de serem adotadas pelas autoridades nacionais competentes orientações e, se for 

caso disso, instruções sobre as circunstâncias que obrigam à comunicação das violações de 

segurança, bem como sobre a forma e o processo aplicáveis às notificações; 

- Conferência de poderes à Comissão, tendo em vista assegurar um nível mínimo de harmonização 

na aplicação das medidas previstas nos artigos n.ºs 2, 3 e 4 da Diretiva, para adotar medidas técnicas 

de execução, relativas às circunstâncias, ao formato e aos procedimentos aplicáveis aos requisitos de 

informação e notificação, com base em pareceres técnicos emitidos pelos órgãos europeus 

competentes mencionados no n.º 5 do artigo 4.º. 

A nova redação do n.º 3 do artigo 5.º, da qual foi retirada a referência à “utilização de redes de 

comunicações eletrónicas”, permitindo alargar o âmbito da aplicação do mesmo número, prende-se 

no essencial, com a necessidade de reforço das medidas para combater a utilização de “software 

espião” e de outro software pernicioso, independentemente do método utilizado para a sua entrega 

e instalação nos equipamentos dos utilizadores.  

No n.º 6 do artigo 13.º, que contempla medidas de proteção dos assinantes ou utilizadores, contra a 

intrusão da sua privacidade através de comunicações não solicitadas, está contemplada a 

possibilidade de as pessoas singulares ou coletivas com interesse legítimo, nomeadamente os 
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prestadores de serviços de comunicações eletrónicas com interesse comercial, como os 

fornecedores de serviços Internet, intentarem, em situações em que se verifique a violação do das 

disposições nacionais aprovadas nos termos do artigo 13.º da Diretiva, ações judiciais contra os 

autores de comunicações comerciais não solicitadas (“spammers”).  

 Mecanismos de execução e de controlo do cumprimento 

Para além do aditamento do n.º 1-B ao artigo 15.º, relativo aos procedimentos a estabelecer pelos 

prestadores para responder aos pedidos de acesso aos dados pessoais dos utilizadores, a introdução 

do artigo 15.º-A (“Aplicação e execução”) permite reforçar os mecanismos de execução e de 

controlo do cumprimento previstos na Diretiva 2002/58/CE.  

As novas disposições dizem essencialmente respeito ao estabelecimento pelos Estados membros de 

sanções eficazes, proporcionadas e dissuasivas, incluindo, se for esse o caso, as de natureza penal, 

aplicáveis às infrações de disposições nacionais aprovadas por força da presente diretiva, aos 

poderes conferidos às autoridades nacionais competentes para ordenar a cessação das infrações em 

causa, à garantia de que estas autoridades dispõem dos poderes e dos recursos de investigação 

necessários. Acresce, que nos termos do n.º 4 deste artigo, está prevista a possibilidade das 

autoridades reguladoras nacionais aprovarem medidas para assegurar uma cooperação 

transfronteiriça eficaz na execução da legislação nacional e para criarem condições harmonizadas na 

oferta de serviços na oferta de serviços que envolvam fluxos transfronteiriços de dados. 

 

 Países europeus 

 

 A legislação comparada é apresentada para os seguintes países da União Europeia: Espanha e 

França. 

 

ESPANHA 
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 A transposição da Diretiva n.º 2002/58/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao 

tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações eletrónicas, 

foi feita através de três diplomas:  

 O Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, regulamenta matérias sobre as comunicações 

eletrónicas, acesso às redes e numeração; 

 O Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, que aprova o regulamento sobre as condições para 

a prestação de serviços de comunicações eletrónicas, o serviço universal e a proteção dos 

utilizadores; 

 A Ley 32/2003, de 3 de noviembre, Ley General de Telecomunicaciones. 

 

 A transposição da Diretiva n.º 2009/136/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, que 

altera a Diretiva n.º 2002/22/CE relativa ao serviço universal e aos direitos dos utilizadores em 

matéria de redes e serviços de comunicações eletrónicas, a Diretiva n.º 2002/58/CE relativa ao 

tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações eletrónicas e 

o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 relativo à cooperação entre as autoridades nacionais 

responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor, foi feita pelo Real Decreto 

726/2011, de 20 de mayo, através do qual se modifica o regulamento sobre as condições para a 

prestação de serviços de comunicações eletrónicas, o serviço universal e a proteção dos utilizadores, 

aprovado pelo Real Decreto 424/2005, ainda vigente. 

 

FRANÇA 

 Na legislação francesa, toda a legislação que diz respeito aos correios e às comunicações 

eletrónicas encontra-se reunida no Code des postes et des communications électroniques. 

 

 A transposição da Diretiva n.º 2002/58/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao 

tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações eletrónicas, 

foi feita através de três diplomas:  
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 A Loi n° 2004-801, du 6 août, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito 

ao tratamento de dados pessoais, alterando a Loi n° 78-17, du 6 janvier 1978, que dizia 

respeito à informática, ficheiros e liberdades; 

 A Loi n° 2004-575, du 21 juin, para a confiança na economia digital; 

 A Loi n° 2004-669, du 9 juillet, relativa às comunicações eletrónicas e aos serviços de 

comunicação audiovisual; 

 A Diretiva n.º 2009/136/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva n.º 

2002/22/CE relativa ao serviço universal e aos direitos dos utilizadores em matéria de redes e 

serviços de comunicações eletrónicas, a Diretiva n.º 2002/58/CE relativa ao tratamento de 

dados pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações eletrónicas e o 

Regulamento (CE) n.º 2006/2004 relativo à cooperação entre as autoridades nacionais 

responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor, foi transposta através de 

cinco diplomas:  

 A Loi n.° 2011-302, du 22 mars, que diz respeito a diversas disposições de adaptação 

da legislação ao Direito europeu em matéria de saúde, de trabalho e de comunicação 

eletrónica, mais precisamente no Chapitre III: Dispositions relatives aux 

communications electroniques, artigo 17.º; 

 O Décret n° 2012-488, du 13 avril, modificando as obrigações dos operadores das 

comunicações eletrónicas conforme o novo quadro regulamentar europeu; 

 O artigo 5.º do Décret n° 2009-834, du 7 juillet, que trata da criação de um serviço 

nacional denominado «Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information»; 

 O Décret n° 2012-436, du 30 mars, transpõe o novo quadro regulamentar europeu das 

comunicações eletrónicas;  

 A l'ordonnance n° 2011-1012, du 24 août, relativa às comunicações eletrónicas, no 

titre I - Transposition du nouveau cadre européen des communications électroniques. 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 
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Efetuada uma pesquisa à base de dados do processo legislativo e da atividade parlamentar 

(PLC), verificou-se que, neste momento não se encontram pendentes quaisquer iniciativas ou 

petições pendentes sobre matéria idêntica. No entanto, encontram-se pendentes iniciativas que 

alteram a Lei das Comunicações Eletrónicas ou que se relacionam com ela, podendo considerar-se 

conexas: 

- Proposta de Lei n.º 60/XII (GOV) - Procede à criação do fundo de compensação do serviço 

universal de comunicações electrónicas previsto na Lei das Comunicações Electrónicas, destinado ao 

financiamento dos custos líquidos decorrentes da prestação do serviço universal, que baixou à 6.ª 

Comissão; 

- Projeto de Lei n.º 230/XII (BE) – Sétima alteração à Lei das Comunicações Eletrónicas (Lei nº 

5/2004, de 10 de fevereiro), estabelecendo que a TMDP passa a ser paga diretamente pelas 

operadoras de comunicações eletrónicas, que baixou à 6.ª Comissão; 

- Projeto de Lei n.º 103/XII (PCP) – Estabelece o princípio da Neutralidade da Rede nas 

Comunicações Electrónicas, que baixou à 12.ª Comissão.  

 
  

 

V. Consultas e contributos 

 

 Consultas obrigatórias e facultativas: 

Nos termos do disposto nos respetivos estatutos (Leis n.os 21/85, de 30 de julho, 60/98, de 27 de 

agosto, e 15/2005, de 26 de janeiro), foram, pela Comissão, pedidos pareceres ao Conselho 

Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados 

em 26 de junho de 2012. 

Poderão ainda, ser convidadas a prestar o seu contributo escrito a Comissão Nacional de 

proteção de Dados, nos termos do artigo 22.º da Lei n.º 67/98, e a o ICP-Autoridade Nacional de 

Comunicações (ICP-ANACOM), ao abrigo do artigo 7.º do Decreto-lei n.º 309/2002, de 7 de 

Dezembro.  
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 Pareceres / contributos enviados pelo Governo 

O Governo juntou à sua iniciativa os pareceres n.º 33 e 34 da Comissão Nacional de Proteção 

de Dados (CNPD); uma informação da Direção-Geral dos Assuntos Europeus do MNE,; uma 

informação e um parecer da Direção-Geral do Consumidor; os comentários da Associação dos 

Operadores de Telecomunicações; os comentários da Optimus; um comunicado de imprensa da 

Comissão Europeia; um parecer da União-Geral Consumidores (UGC); uma nota jurídica da 

Associação do Comércio Eletrónico e Publicidade Interativa (ACEPI); um parecer da Associação 

Portuguesa de Bancos (APB) e os comentários da DECO. 

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

Em face da informação atualmente disponibilizada não é possível quantificar eventuais 

encargos resultantes da aprovação da presente iniciativa. 

 

 


