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Artigo 2.º (preambular) 
Alteração à Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto 

Artigo 2.º (preambular) 
(…) 

Artigo 2.º (preambular) 
 

Artigo 3.º 
Segurança do processamento  

 
1 - As empresas que oferecem serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público 
devem adotar as medidas técnicas e 
organizacionais adequadas para garantir a 
segurança dos seus serviços, se necessário, no que 
respeita à segurança de rede, em conjunto com o 
fornecedor da rede pública de comunicações. 
2 - O fornecedor de rede pública de 
comunicações que sirva de suporte a serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, 
prestados por outra empresa deve satisfazer os 
pedidos que esta lhe apresente e que sejam 
necessários para o cumprimento do regime fixado 
na presente lei. 
3 - As medidas referidas no n.º 1 devem ser 
adequadas à prevenção dos riscos existentes, tendo 
em conta a proporcionalidade dos custos da sua 
aplicação e o estado da evolução tecnológica. 
4 - O ICP-Autoridade Nacional de 
Comunicações (ICP-ANACOM) deve emitir 
recomendações sobre as melhores práticas 
relativas ao nível de segurança que essas medidas 
devem alcançar.  
5 - O ICP-ANACOM deve, diretamente ou 

Artigo 3.º 
Segurança do processamento  

 
1 - […]. 
2 - […]. 
3 - […]. 
4 - […].  
5 - […]. 
6 - […].  
7 - […]. 
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através de entidade independente, auditar as 
medidas adotadas nos termos dos números 
anteriores. 
6 - O ICP-ANACOM deve estabelecer o plano 
dessas auditorias, de modo a abranger, 
nomeadamente, a determinação dos 
procedimentos e normas de referência a aplicar-
lhes e os requisitos exigíveis aos auditores.  
7 - Pode ainda o ICP-ANACOM, ou uma 
entidade independente por si designada, realizar 
auditorias de segurança extraordinárias. 
8 - Para efeitos da aplicação dos n.ºs 4 a 7 do 
presente artigo, caso estejam em causa medidas 
que possam envolver matérias de proteção de 
dados pessoais, deve o ICP-ANACOM solicitar 
parecer à CNPD. 
9 - Sem prejuízo do disposto na Lei da 
Proteção de Dados Pessoais, as medidas referidas 
nos n.ºs 1 a 3 devem, no mínimo, incluir: 
a) Medidas que assegurem que somente o pessoal 
autorizado possa ter acesso aos dados pessoais, e 
apenas para fins legalmente autorizados;  
b) A proteção dos dados pessoais transmitidos, 
armazenados ou de outro modo tratados, contra a 
destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o 
acesso não autorizados ou acidentais; 
c) Medidas que assegurem a aplicação de uma 
política de segurança no tratamento dos dados 
pessoais.  
10 - Em caso de risco especial de violação da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 - Para efeitos da aplicação dos n.ºs 4 a 7 do 
presente artigo, caso estejam em causa medidas 
que possam envolver matérias de proteção de 
dados pessoais, deve o ICP-ANACOM solicitar 
parecer à Comissão Nacional de Protecção de 
Dados (CNPD). 
9 - […]. 
10 - […]. 
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segurança da rede, as empresas que oferecem 
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público devem informar gratuitamente os 
assinantes desses serviços da existência do risco e, 
sempre que o risco se situe fora do âmbito das 
medidas a tomar pelo prestador do serviço, das 
soluções possíveis para evitá-lo e dos custos 
prováveis daí decorrentes. 

Artigo 5.º 
[…] 

1 - O armazenamento de informações e a 
possibilidade de acesso à informação armazenada 
no equipamento terminal de um assinante ou 
utilizador apenas são permitidos se estes tiverem 
dado o seu consentimento prévio, com base em 
informações claras e completas nos termos da Lei 
de Proteção de Dados Pessoais, nomeadamente 
quanto aos objetivos do processamento. 
2 - O disposto no presente artigo e no artigo 
anterior não impede o armazenamento técnico ou 
o acesso: 
a) Que tenha como única finalidade transmitir 
uma comunicação através de uma rede de 
comunicações eletrónicas;  
b) Estritamente necessário ao fornecedor para 
fornecer um serviço da sociedade de informação 
solicitado expressamente pelo assinante ou 
utilizador. 
 

 Artigo 5.º 
[…] 

1 -  […] 
2 -  […]  
3 - O disposto no presente artigo não se 
aplica aos dados estritamente necessários à 
actividade da comunicação social, enquanto 
fontes de informação. 
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Artigo 6.º 
[…] 

1 - […]. 
2 - […]. 
3 - […]. 
4 - As empresas que oferecem serviços de 
comunicações eletrónicas só podem tratar os dados 
referidos no n.º 1 se o assinante ou utilizador a 
quem os dados digam respeito tiver dado 
expressamente o seu consentimento prévio e 
inequívoco, que pode ser retirado a qualquer 
momento, e apenas na medida do necessário e 
pelo tempo necessário à comercialização de 
serviços de comunicações eletrónicas ou à 
prestação de serviços de valor acrescentado. 
5 - […]. 
6 - […]. 
7 - […]. 

Artigo 6.º 
[…] 

1 - […]. 
2 - […]. 
3 - […]. 
4 - As empresas que oferecem serviços de 
comunicações eletrónicas só podem tratar os 
dados referidos no n.º 1 se o assinante ou 
utilizador a quem os dados digam respeito tiver 
dado expressamente o seu consentimento prévio 
e expresso, que pode ser retirado a qualquer 
momento, e apenas na medida do necessário e 
pelo tempo necessário à comercialização de 
serviços de comunicações eletrónicas ou à 
prestação de serviços de valor acrescentado. 
5 - […]. 
6 - […]. 
7 - […]. 

 

Artigo 8.º 
[…] 

1 - […]. 
2 - As empresas que oferecem redes e ou 
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público devem conciliar os direitos dos assinantes 
que recebem faturas detalhadas com o direito à 
privacidade dos utilizadores autores das chamadas 
e dos assinantes chamados, nomeadamente 
submetendo à aprovação da Comissão Nacional de 
Proteção de Dados (CNPD) propostas quanto a 

Artigo 8.º 
[…] 

1 - […]. 
2 - As empresas que oferecem redes e ou 
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público devem conciliar os direitos dos assinantes 
que recebem faturas detalhadas com o direito à 
privacidade dos utilizadores autores das chamadas 
e dos assinantes chamados, nomeadamente 
submetendo à aprovação da Comissão Nacional de 
Proteção de Dados (CNPD) propostas quanto a 
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meios que permitam aos assinantes um acesso 
anónimo ou estritamente privado a serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público. 
3 - A aprovação pela CNPD, referida no 
número anterior, está sujeita a parecer prévio 
obrigatório do ICP-ANACOM. 
4 - […]. 

meios que permitam aos assinantes um acesso 
anónimo ou estritamente privado a serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público. 
3 - […]. 
4 - […]. 

Artigo 14.º 
[…] 

1 - Constitui contraordenação punível com a 
coima mínima de € 1500 e máxima de € 25 000, 
quando praticada por pessoas singulares, e com 
coima mínima de € 5000 e máxima de € 5 000 000, 
quando praticada por pessoas coletivas: 
a) A inobservância das regras de segurança 
das redes impostas pelos n.ºs 1, 2, 3 e 10 do artigo 
3.º; 
b) A inobservância das regras de segurança no 
tratamento de dados pessoais impostas pelo n.º 9 
do artigo 3.º; 
c) A violação das obrigações estabelecidas nos 
n.ºs 1, 2, 3, 4, 5 e 10 do artigo 3.º-A ou 
determinadas nos termos previstos nos respetivos 
n.ºs 6 e 9; 
d) A violação do dever de confidencialidade, a 
proibição da intercepção ou a vigilância das 
comunicações e dos respectivos dados de tráfego 
previstos no artigo 4.º; 
e) A inobservância das condições de 

Artigo 14.º 
[…] 

1 - […]: 
 
 
 
 
a) […]; 
b) […]; 
c) […]; 
 
 
 
 
 
 
 
d) A violação da obrigação estabelecida no 
n.º 1 do artigo 4.º, da proibição estabelecida no 
n.º 2 do artigo 4.º e a realização de gravações em 
desrespeito do n.º 3 do artigo 4.º; 
e) […]; 
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armazenamento e acesso à informação previstas no 
artigo 5.º; 
f) O envio de comunicações para fins de 
marketing direto em violação dos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 13.º-A; 
g) A violação das obrigações impostas no n.º 3 
do artigo 13.º-A; 
h) O envio de correio eletrónico em violação 
do n.º 4 do artigo 13.º-A; 
i) A violação da obrigação estabelecida no n.º 
1 do artigo 13.º-B; 
j) A violação do disposto nos n. º 3 do artigo 
13.º-B pelas entidades previstas no respetivo n.º 1; 
k) A violação da obrigação de prestação de 
informações estabelecida no artigo 13.º-E; 
l) O incumprimento de ordens ou 
deliberações da CNPD, emitidas nos termos do 
artigo 13.º-D e regularmente comunicadas aos seus 
destinatários; 
m) O incumprimento de ordens ou 
deliberações do ICP-ANACOM, emitidas nos termos 
do artigo 13.º-D e regularmente comunicadas aos 
seus destinatários. 
2 - Constitui contraordenação punível com a 
coima mínima de € 500 e máxima de € 20 000, 
quando praticada por pessoas singulares, e com 
coima mínima de € 2 500 e máxima de € 2 500 000, 
quando praticada por pessoas coletivas: 
a) A violação dos requisitos de notificação 
previstos nos n.ºs 7, 8 e 10 do artigo 3.º-A ou 

f) […]; 
g) […]; 
h) […]; 
i) […]; 
 
 
 
 
 
 
 
j) A violação do disposto nos n. º 3 do artigo 
13.º-B pelas entidades previstas no respetivo n.º 1; 
 
k) […]; 
l) […]; 
m) […]. 
2 - […]. 
3 - […]. 
4 - […]. 
5 - […]. 
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determinados nos termos previstos no respetivo 
n.º 9; 
b) A inobservância das condições de 
tratamento e armazenamento de dados de tráfego 
e de dados de localização previstas nos artigos 6.º e 
7.º; 
c) A violação das obrigações previstas nos n.ºs 
1, 2 e 4 do artigo 8.º e nos artigos 9.º e 11.º; 
d) A violação das obrigações previstas no 
artigo 10.º; 
e) A violação do disposto no artigo 13.º. 
3 - Quer a contraordenação consista no 
incumprimento de um dever legal, quer no 
incumprimento de uma ordem ou deliberação 
emanada da CNPD ou do ICP-ANACOM, nas 
respetivas áreas de competência, a aplicação e o 
cumprimento das sanções não dispensam o infrator 
do cumprimento, se este ainda for possível. 
4 - A CNPD ou o ICP-ANACOM, nas respetivas 
áreas de competência, podem ordenar ao infrator 
que cumpra o dever ou ordem em causa, sob pena 
de sanção pecuniária compulsória nos termos do 
artigo 15.º-C. 
5 - A negligência e a tentativa são puníveis, 
sendo os limites mínimos e máximos da coima 
reduzidos a metade. 

Artigo 15.º 
[…] 

1 - Compete à CNPD a instauração, instrução e 

Artigo 15.º 
[…] 

1 - Compete à CNPD a instauração, instrução 
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arquivamento de processos de contraordenação, 
bem como a aplicação de admoestações, coimas e 
sanções acessórias, por violação do disposto no n.º 
9 do artigo 3.º, no artigo 3.º-A, nos artigos 5.º, 6.º e 
7.º, nos n.os 1, 2 e 4 do artigo 8.º, no artigo 10.º, no 
artigo 13.º, nos n.ºs 1 a 4 do artigo 13.º-A, nos n.ºs 1 
e 3 do artigo 13.º-B, no artigo 13.º- E e na alínea l) 
do n.º 1 do artigo 14.º. 
 
2 - Compete ao ICP-ANACOM a instauração, 
instrução e arquivamento de processos de 
contraordenação, bem como a aplicação de 
admoestações, coimas e sanções acessórias, por 
violação do disposto nos n.os 1, 2, 3 e 10 do artigo 
3.º, no artigo 4.º, no artigo 9.º, no artigo 11.º, no 
artigo 13.º- E e na alínea m) do n.º 1 do artigo 14.º. 
3 - A instauração de processos de 
contraordenação e a respetiva aplicação de coimas 
relativos aos ilícitos previstos no número anterior 
são da competência do conselho de administração 
do ICP-ANACOM, cabendo a instrução aos 
respetivos serviços. 
4 - [Anterior n.º 3]. 
5 - O montante das coimas reverte para o 
Estado em 60% e para a CNPD ou para o ICP-
ANACOM, consoante os casos, em 40%. 

e arquivamento de processos de contraordenação, 
bem como a aplicação de admoestações, coimas e 
sanções acessórias, por violação do disposto no n.º 
9 do artigo 3.º, no artigo 3.º-A, no n.º 3 do artigo 
4.º, nos artigos 5.º, 6.º e 7.º, nos n.os 1, 2 e 4 do 
artigo 8.º, no artigo 10.º, no artigo 13.º, nos n.ºs 1 
a 4 do artigo 13.º-A, nos n.ºs 1 e 3 do artigo 13.º-B, 
no artigo 13.º- E e na alínea l) do n.º 1 do artigo 
14.º. 
2 - Compete ao ICP-ANACOM a instauração, 
instrução e arquivamento de processos de 
contraordenação, bem como a aplicação de 
admoestações, coimas e sanções acessórias, por 
violação do disposto nos n.os 1, 2, 3 e 10 do artigo 
3.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 4.º, no artigo 9.º, no 
artigo 11.º, no artigo 13.º- E e na alínea m) do n.º 1 
do artigo 14.º. 
3 - […]. 
4 - […]. 
5 - […].» 

Artigo 3.º (preambular) 
Aditamento à Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto 

 

Artigo 3.º (preambular) 
Aditamento à Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto 
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Artigo 13.º-B 
Listas para efeitos de comunicações não solicitadas 

 
 

1 - Às entidades que promovam o envio de 
comunicações para fins de marketing direto com 
utilização de sistemas automatizados de chamada e 
comunicação que não dependam da intervenção 
humana (aparelhos de chamada automática), de 
aparelhos de telecópia ou de correio eletrónico, 
incluindo SMS (serviços de mensagens curtas), EMS 
(serviços de mensagens melhoradas) MMS 
(serviços de mensagem multimédia) e outros tipos 
de aplicações similares, cabe manter, por si ou por 
organismos que as representem, uma lista 
atualizada de pessoas que manifestaram 
expressamente e de forma gratuita o 
consentimento para a receção deste tipo de 
comunicações, bem como dos clientes que não se 
opuseram à sua receção ao abrigo do n.º 3 do 
artigo 13.º-A. 
2 - Compete à Direção-Geral do Consumidor 
(DGC) manter atualizada uma lista de âmbito 
nacional de pessoas coletivas que manifestem 
expressamente opor-se à receção de comunicações 
não solicitadas para fins de marketing direto.  
3 - Pela inclusão nas listas referidas nos 
números anteriores não pode ser cobrada qualquer 
quantia. 
4 - A inserção na lista referida no n.º 2 

Artigo 13.º-B 
Listas para efeitos de comunicações não 

solicitadas 
 

1 - Às entidades que promovam o envio de 
comunicações para fins de marketing direto, 
designadamente, através da utilização com 
utilização de sistemas automatizados de chamada 
e comunicação que não dependam da intervenção 
humana (aparelhos de chamada automática), de 
aparelhos de telecópia ou de correio eletrónico, 
incluindo SMS (serviços de mensagens curtas), 
EMS (serviços de mensagens melhoradas) MMS 
(serviços de mensagem multimédia) e outros tipos 
de aplicações similares, cabe manter, por si ou por 
organismos que as representem, uma lista 
atualizada de pessoas que manifestaram 
expressamente e de forma gratuita o 
consentimento para a receção deste tipo de 
comunicações, bem como dos clientes que não se 
opuseram à sua receção ao abrigo do n.º 3 do 
artigo 13.º-A. 
2 - […].  
3 - […]. 
4 - […]. 
5 - […]. 
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depende do preenchimento de formulário 
eletrónico disponibilizado através da página 
eletrónica da DGC. 
5 - As entidades que promovam o envio de 
comunicações para fins de marketing direto são 
obrigadas a consultar a lista, atualizada 
mensalmente pela DGC, que a disponibiliza a seu 
pedido.  

Artigo 15.º-C 
Sanções pecuniárias compulsórias 

 
1 - Sem prejuízo de outras sanções aplicáveis, 
em caso de incumprimento de decisões da CNPD 
ou do ICP-ANACOM que imponham sanções 
administrativas ou ordenem, no exercício dos 
poderes que legalmente lhes assistem, a adoção de 
comportamentos ou de medidas determinadas aos 
destinatários da presente lei, podem aquelas 
autoridades, fundamentadamente, impor uma 
sanção pecuniária compulsória, nos casos referidos 
nas alíneas a) a i) e l) a m) do n.º 1 e a), d) e e) do 
n.º 2 do artigo 14.º.   
 
 
2 - A sanção pecuniária compulsória consiste 
na imposição ao seu destinatário do pagamento de 
uma quantia pecuniária por cada dia de atraso no 
cumprimento para além do prazo nela fixado. 
3 - A sanção compulsória é fixada segundo 

Artigo 15.º-C 
Sanções pecuniárias compulsórias 

 
1 - Sem prejuízo de outras sanções aplicáveis, 
em caso de incumprimento de decisões da CNPD 
ou do ICP-ANACOM que imponham sanções 
administrativas ou ordenem, no exercício dos 
poderes que legalmente lhes assistem, a adoção 
de comportamentos ou de medidas determinadas 
aos destinatários da presente lei, podem aquelas 
autoridades, fundamentadamente, impor uma 
sanção pecuniária compulsória, nos casos 
referidos nos n.os 1, 3, 4 e 5 do artigo 10.º, nos n.os 
1, 3, e 4 do artigo 13.º nas alíneas a) a i), j) e l) a 
m) do n.º 1 e a), b), c), d) e e) do n.º 2 do artigo 
14.º.   
2 - […]. 
3 - […]. 
4 - […]. 
5 - […] 
6 - […]. 
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critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 
atendendo à situação económica do infrator, 
designadamente ao seu volume de negócios no ano 
civil anterior, e ao impacto negativo do 
incumprimento no mercado e nos utilizadores, 
podendo o montante diário situar-se entre € 500 e 
€ 100 000. 
4 - Os montantes fixados nos termos do 
número anterior podem ser variáveis para cada dia 
de incumprimento, num sentido crescente, não 
podendo ultrapassar o montante máximo de € 3 
000 000 nem a duração máxima de 30 dias. 
5 - O montante da sanção aplicada reverte 
para o Estado em 60 % e para a CNPD ou para o 
ICP-ANACOM em 40 %. 
6 - Dos atos da CNPD e do ICP-ANACOM, 
praticados ao abrigo do presente artigo, cabe 
recurso, consoante sejam praticados no âmbito de 
um processo de contraordenação ou 
administrativo, nos termos da legislação aplicável a 
cada tipo de processo em causa. 

Artigo 4.º (preambular) 
Alteração ao Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de 

janeiro 
O artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de 
janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 62/2009, de 
10 de março, passa a ter a seguinte redação: 

Artigo 4º (preambular) 
(…) 

 
Os artigos 7º, 8º, 9º, 23º, 36º e 37º do Decreto-Lei 
n.º 7/2004, de 7 de janeiro, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 62/2009, de 10 de março, passam a ter a 
seguinte redação: 
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 Artigo 7.º 
Medidas restritivas 

1- Podem ser adotadas medidas, incluindo 
providências concretas contra um prestador de 
serviços, restritivas à circulação de um 
determinado serviço da sociedade da informação 
proveniente de outro Estado membro da União 
Europeia na medida em que possa lesar ou 
ameaçar gravemente: 
a)[…] 
b) […] 
c) […] 
d) […] 
2- A adoção deve ser precedida: 
a) […] 
b) Caso este o não tenha feito, ou as medidas 
que tome se revelem inadequadas, da notificação 
à Comissão e ao Estado membro de origem da 
intenção de adotar as medidas restritivas. 
3- […] 
4- As medidas adotadas devem ser 
proporcionais aos objetivos a tutelar. 

 

 Artigo 8.º 
[…] 

Em caso de urgência, as entidades competentes, 
incluindo os tribunais, podem tomar medidas 
restritivas não precedidas das notificações à 
Comissão e aos outros Estados membros de 
origem previstas no artigo anterior. 
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 Artigo 9.º 
[…] 

1- […] 
2- As entidades competentes que tenham a 
intenção de tomar medidas restritivas, ou as 
tomem efetivamente, devem comunicá-lo 
imediatamente à autoridade de supervisão 
central, a fim de serem notificadas à Comissão e 
aos Estados membros de origem. 
3- Tratando-se de medidas restritivas de 
urgência devem ser também indicadas as razões 
da urgência na sua adoção. 

 

 Artigo 23.º 
[…] 

1- As comunicações publicitárias à distância 
por via eletrónica em profissões regulamentadas 
são permitidas na medida em que cumpram as 
regras deontológicas de cada profissão, relativas à 
independência, sigilo profissional e lealdade para 
com o público e membros da profissão entre si. 
2- […] 

 

 Artigo 36.º 
[…] 

1- […] 
2- […] 
a) Adotar as medidas restritivas previstas nos 
artigos 7.º e 8.º; 
b) […] 
c) […] 
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d) […] 
e) […] 
3- […] 
4- […] 

 

 


