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Proc. 5729/2012 

 

Parecer n.º 33 /2012 

 

 

I. Do Pedido 

O Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 

(SEOPTC) solicitou a esta Comissão emissão de parecer sobre o projeto de proposta de 

lei que altera a Lei n.º 41/2004, de 18 de Agosto, em resultado da transposição da 

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

na parte que altera a Diretiva 2002/58/CE, relativa ao tratamento de dados pessoais e à 

proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas. 

 

II. Das Diligências complementares 

Analisado o projeto de diploma, foram identificadas várias questões a suscitar, 

assumindo especial importância a relativa às competências da Comissão Nacional de 

Protecção de Dados (CNPD) em matéria de «Violação de dados pessoais» («Data 

Breach»).  

Neste sentido, foi solicitada a realização de uma reunião para análise e discussão destas 

questões e, especialmente, a delimitação das competências e atribuições das 

competências da CNPD e do ICP-ANACOM. 

Tal reunião teve lugar no dia 29 de Maio p.p., tendo esta Comissão colocado diversas 

questões e efetuado várias sugestões e recomendações.   
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A representante da SEOPTC ficou de analisar as questões suscitadas e, logo que 

possível, remeter um novo projeto de proposta de lei para emissão do competente 

parecer, o que aconteceu entretanto. 

 

III. Questão prévia 

Não nos pronunciamos sobre os artigos 13º F e 15º C do projeto de proposta de lei em 

análise, pois necessitamos de tempo de análise mais alargado, de mais alguns dias, uma 

vez que se trata de matéria nova, complexa, relativamente à qual terá de se analisar a 

sua compatibilização com o regime decorrente da Lei 67/98, de 26 de Outubro, Lei de 

Proteção de Dados Pessoais (LPD).  

 

IV. Da Apreciação 

Da análise do novo texto resulta o acolhimento de algumas das sugestões feitas pela 

CNPD, no sentido da conformação da nova versão com o quadro legal atualmente em 

vigor, bem como da eliminação de contradições que a versão anterior continha.   

Assim, encontra-se resolvida a questão relativa à entidade a quem deve ser notificada a 

«violação de dados pessoais», que, no novo texto, passa a ser a CNPD (quando antes era 

o ICP-ANACOM), cumprindo-se assim o disposto no artigo 35º da Constituição da 

República Portuguesa, no artigo 28º da Diretiva 95/46/CE, de 24 de Outubro, relativa à 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à 

livre circulação desse dados, e no artigo 22º da LPD.  

Outra questão ultrapassada foi a relativa ao regime das «Comunicações não solicitadas». 

Com efeito, de acordo com o quadro legal em vigor - Decreto-Lei n.º 7/2004, de 18 de 

Agosto - as empresas que pretendem fazer marketing estão obrigadas a obter, em 

momento prévio ao envio das mensagens, o consentimento das pessoas singulares 
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destinatárias daquelas (Cf. artigo 22º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de Janeiro). 

Consagra-se, assim, o regime do opt in para não clientes. 

Em relação aos clientes o regime atualmente em vigor é o do opt out, isto é, a pessoa 

singular que no contexto de uma relação comercial não pretenda ser contactada para fins 

de marketing, manifesta a sua oposição junto da entidade com quem contratualizou a 

prestação de um serviço ou a aquisição de um bem. 

Com a alteração introduzida por aquele diploma ao Decreto-Lei n.º 62/2009, de 10 de 

Março, passou a vigor o regime de opt out para clientes e não clientes, ao prever-se a 

criação de uma lista nacional de oposição, em simultâneo com o regime de opt in para 

não clientes. 

Coexistiam, assim, em relação às pessoas singulares não clientes, dois regimes opostos, 

situação que levantava dificuldades na sua interpretação e aplicação. 

Tendo a SEOPTC acolhido as sugestões desta Comissão em matéria de «Comunicações 

não solicitadas», o projeto em apreço clarifica o regime legal nesta matéria, garantindo a 

proteção dos cidadãos contra a invasão da sua privacidade, aspeto crucial e 

determinante na definição desta matéria.  

Com efeito, do texto agora proposto decorre o seguinte regime:  

a) O envio de «comunicação não solicitada» a não clientes só é possível se, em 

momento prévio ao envio, o remetente da comunicação obtiver o consentimento 

da pessoa singular destinatária daquela; 

b) No caso dos clientes, qualidade assumida pelas pessoas singulares no contexto 

de uma relação comercial existente, o envio de «comunicação» é possível se, no 

âmbito dessa relação, designadamente, no momento da prestação do serviço ou 

da venda de um produto, tiver sido facultada, de modo claro e explícito, ao 

cliente a possibilidade de este recusar, de forma gratuita e fácil, a utilização dos 

seus «meios de contacto».   
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Não obstante, no projeto sub judice subsistem ainda algumas questões a clarificar. 

Senão vejamos. 

 

A)  Das alterações  

No artigo 1º, n.º 5, estabelece-se que os pedidos de acesso a dados pessoais dos 

utilizadores são apresentados pelas «autoridades nacionais competentes».  

A CNPD recomenda a substituição da expressão «nacionais» por «judiciárias», na 

medida em que estando em causa dados sujeitos a sigilo das telecomunicações, são as 

«autoridades judiciárias» as competentes para, nos termos da lei, intervir na matéria. 

 

No artigo 3º, mantém-se ainda o ICP-ANACOM como entidade competente para 

realizar auditorias em caso de «violação de dados pessoais». 

Trata-se de solução não permitida à luz da Constituição e da lei, na medida em que a 

«violação de dados pessoais» é matéria da exclusiva competência da CNPD, enquanto 

autoridade nacional competente para controlar e fiscalizar o cumprimento das 

disposições legais e regulamentares em matéria de proteção de dados pessoais (Cf. o 

artigo 35.º da CRP, o artigo 28.º da Diretiva 95/46/CE, de 24 de Outubro, o artigo 22.º 

da LPD). Com efeito, a criação, por imposição constitucional, de uma autoridade 

administrativa independente com a função específica de fiscalização do cumprimento 

das normas em matéria de proteção de dados pessoais impede a atribuição da mesma 

função a quaisquer outras entidades administrativas, mesmo que também independentes. 

Em consonância com o disposto agora no artigo 3ºA, deve o n.º 7 do artigo 3º ser 

eliminado, na medida em que a CNPD já tem as competências e poderes para efetuar as 

auditorias que considerar necessárias. 
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Relativamente a situações de fronteira, e por forma a salvaguardá-las, entre a segurança 

de redes e a segurança dos tratamentos dos dados pessoais, competindo a fiscalização da 

primeira ao ICP-ANACOM e da segunda à CNPD, sugere-se a inclusão de norma, em 

número autónomo, com o seguinte texto: «Sempre que as medidas de segurança possam 

contender com matérias de proteção de dados, o ICP-ANACOM solicita parecer à 

CNPD» 

Note-se que o regime contraordenacional deverá ser alterado em conformidade.  

 

No artigo 6º, n.º 4, e artigo 7º exige-se que, para a prestação de serviços de valor 

acrescentado, o assinante ou o utilizador tenham dado «de forma inequívoca» o 

«consentimento prévio».   

A novidade do texto em análise passa pela introdução da expressão «de forma 

inequívoca», em detrimento do vocábulo «expresso» previsto na anterior versão.  

Não se compreende a razão de ser desta alteração, tanto mais que se trata de solução 

sem paralelo no nosso ordenamento jurídico. Admite-se, e recomenda-se a introdução 

do vocábulo «expresso» por o mesmo estar em consonância com o regime de proteção 

de dados (Cf. o artigo 7º, n.º 2, da LPD). 

Por último, e ainda quanto aos artigos 6º e 7º, deve ser salvaguardada a necessidade de 

prestação do direito de informação ao assinante e ao utilizador, no caso de prestação 

deste tipo de serviço, em conformidade com o disposto no artigo 10º da LPD. 

 

B) Dos Aditamentos  

No artigo 3º-A, n.º 2, substitui-se o vocábulo «imediato» pela expressão «sem demora 

injustificada».  
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Reconhecendo-se que na Diretiva a transpor é utilizada esta última expressão, parece-

nos que o vocábulo «imediato» protege, de modo mais objetivo e célere, os interesses 

dos titulares dos dados, já que o termo «injustificada» é vago e indeterminado, 

permitindo diferentes interpretações e, nessa medida, suscitando dificuldades de 

aplicação.  

Recomenda-se, assim, a reposição do vocábulo «imediato» ao texto do projeto. 

 

O artigo 13º-A versa sobre o regime aplicável às «comunicações não solicitadas».  

No n.º 1, verifica-se que foi alargado o elenco dos «meios» que podem ser utilizados 

nas comunicações com fins de marketing direto, pois passaram a estar abrangidas, de 

modo claro e inequívoco, as comunicações feitas por «SMS», bem como os «MMS» e 

«outro tipo de aplicações similares». 

Todavia, de acordo com a redação proposta para o n.º 3, os «meios» aqui previstos 

circunscrevem-se apenas ao «correio eletrónico», restringindo-se, assim, o âmbito de 

aplicação do n.º 1, quanto aos outros «meios». Ora, esta solução não está alinhada com 

o espírito do legislador comunitário, expresso no considerando 67 da Diretiva 

2009/136/CE., já que se cria um regime diferente para clientes e não clientes, ficando 

por regular o envio de comunicações para clientes quando estiver em causa o uso dos 

outros «meios», que não o «correio eletrónico».  

O mesmo se diga quanto ao n.º 4 do mesmo preceito legal, que proíbe «(…) o envio de 

correio eletrónico para fins de marketing, ocultando ou dissimulando a identidade da 

pessoa em nome de quem é efetuada a comunicação (…) sem um endereço válido para 

o qual o destinatário possa enviar um pedido para pôr termo a essas comunicações 

(…)». 
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Nesta conformidade, sugere-se que os n.ºs 3 e 4 remetam para o n.º 1, no que toca aos 

«meios», e que no n.º 4 se substitua o termo «endereço» por «contacto». 

Sublinhamos ainda que é desnecessário o disposto no n.º 5 do artigo 13º-A, uma vez que 

os mecanismos nele previstos já têm consagração legal.  

Note-se que o regime contra-ordenacional deve ser alterado em conformidade.  

 

O artigo 13º-B deve ser alterado em conformidade com os comentários efetuados a 

propósito do artigo 13º-A, no que toca aos «meios», uma vez que não foram incluídos 

os «SMS», «MMS» ou «outros tipos de aplicações similares». 

 

No artigo 13º-C, que tem por epígrafe «cooperação transfronteiriça», prevê-se a 

possibilidade de a CNPD e o ICP-ANACOM aprovarem medidas para assegurar uma 

cooperação transfronteiriça eficaz quanto à execução da presente lei (Cf. n.º 1).  

Por outro lado, prevê-se que as tais medidas devem ser apresentadas, ainda antes da sua 

aprovação, à Comissão Europeia, devendo constar dessa apresentação «um resumo para 

a ação, os requisitos previstos e as ações propostas» (Cf. n.º2) . 

A CNPD discorda com esta ultima redação, na medida em que dá possibilidade à 

Comissão Europeia de intervir no processo decisório da CNPD, que é uma entidade 

administrativa independente, com poderes de autoridade – cf. o artigo 35º da CRP, art.º 

22º da LPD e o artigo 2º da Lei n.º 43/2004, de 18 de Agosto (Lei de organização e 

funcionamento da CNPD). 

Acresce que a Comissão Europeia não detém poderes para condicionar a capacidade de 

independência da CNPD. 
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Ademais já decorre da LPD e da Diretiva de Proteção de Dados mecanismos de 

cooperação além fronteiras (Cf. artigo 21º da LPD e 28º da Diretiva 95/46/CE). 

No entanto, reconhece-se a importância da Comissão Europeia em estar informada 

sobre a existência destes mecanismos de cooperação nos Estado Membros, pelo que se 

propõe que a redação do n.º 2 do artigo 13º-C seja alterada no sentido da CNPD (e, 

eventualmente o ICP-ANACOM) dar conhecimento à Comissão Europeia de eventuais 

medidas que venha a adotar neste âmbito.  

 

O artigo 13º-E versa sobre a obrigação de prestação de informações ao ICP-ANACOM 

e à CNPD, por parte das entidades sujeitas à presente lei.  

Desde logo, esta matéria não consta da Diretiva. 

Depois, trata-se de previsão desnecessária, na medida em que o dever de prestação de 

informações já tem consagração no artigo 24º da LPD, sob a epígrafe “Dever de 

colaboração”. 

Finalmente, os seus n.ºs 2 e 3 não são susceptíveis de aplicação à CNPD, por colidirem 

com a natureza jurídica desta entidade e com os poderes que a lei lhe atribui em matéria 

de proteção de dados - poderes de autoridade, de investigação e de inquérito -, ao 

impor que os pedidos de informação sejam fundamentados e de acordo com princípio da 

adequabilidade e da proporcionalidade (Cf. artigo 35º da CRP e artigo 22º, n.º 3, alíneas 

a) e b), da LPD).  

Ademais, encontra-se prevista na LPD uma sanção para a falta de colaboração: crime de 

desobediência qualificada (Cf. o artigo 46º, n.º1, alínea a), da LPD).  

Assim, recomenda-se que seja expurgada a referência à CNPD deste preceito legal.  
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No artigo 13º-G, atribui-se à CNPD uma competência que já decorre da LPD.  

Ademais, os termos «agentes de fiscalização» e «mandatários credenciados» não estão 

conforme com a terminologia utilizada no artigo 24º da LPD. Com efeito, nos termos 

deste preceito, podem realizar fiscalizações «A CNPD ou os seus vogais, bem como os 

técnicos por ela mandatados (…)».   

Neste sentido, considera-se dispensável neste preceito legal a referência à CNPD.  

 

C) Da alteração à Lei n.º 32/2008, de 17 de Julho 

Pretende-se introduzir no conceito de «crime grave» previsto no artigo 2º da Lei n.º 

32/2008 os seguintes crimes «(…) relativamente aos quais a lei admita a interceção e a 

gravação de conversações ou comunicações». 

Desde logo, a Diretiva a transpor não contempla qualquer alteração à Diretiva 

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, da qual resultou a Lei n.º 32/2008.  

Por outro lado, a alteração que se pretende agora introduzir desvirtua o espírito do 

legislador comunitário nesta matéria, o qual atribui ao regime dela decorrente um 

caráter excecional.  

Para além disso, está em causa matéria especial e sensível, por colidir com direitos 

fundamentais dos cidadãos refletidos em dois princípios constitucionais: princípio da  

inviolabilidade das comunicações eletrónicas, consagrado no artigo 34º,  e princípio da 

necessidade, previsto no artigo 18º.  



 

 

10 

 

Ora, a Lei n.º 32/2008, de 17 de Julho, define no seu artigo 2º, n.º 1, alínea g), o 

conceito de «crimes graves». O elenco dos crimes ali previsto tem em comum o facto 

de nenhum deles estar sujeito a queixa ou a acusação particular.  

Com a alteração que agora se pretende introduzir passam também a considerar-se 

«graves» crimes que, nos termos da lei penal e processual penal, são classificados como 

crimes semi-públicos e particulares. 

Ora, a exigência de queixa ou acusação particular encontra o seu fundamento, por um 

lado, na diminuta gravidade da infração – não violam bem jurídicos fundamentais da 

comunidade de modo direto e imediato -, e, por outro lado, na especial natureza dos 

valores em causa – certos crimes atingem valores em relação aos quais se impõe 

especial discrição
1
. 

Assim a manter-se a solução proposta, que considera «crime grave» todo o crime 

relativamente ao qual se admite a interceção e gravação de conversações ou 

comunicações nos termos previstos no artigo 187º do Código de Processo Penal, sujeita-

se a criminalidade não grave, ao regime excecional da Lei 32/2004, alterando-se, assim, 

toda a filosofia e lógica subjacente ao espirito e letra da Diretiva e da Lei n.º 32/2008. 

A este propósito não podemos deixar de chamar à colação algumas da considerações 

tecidas por esta Comissão aquando da emissão de parecer sobre a Lei n.º 32/2004. 

Com efeito, disse-se na altura e reitera-se agora que “(…) Diretiva 2006/24/CE introduz 

pela primeira vez, à escala europeia, a obrigação de conservar alguns dados gerados e 

tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações eletrónicas publicamente 

disponíveis, para fins de investigação, deteção e repressão de crimes graves. 

A conservação daquele tipo de dados, com a finalidade referida, interfere com o direito 

fundamental à confidencialidade das comunicações consagrado quer em diversos 

                                                           
1 In Henriques Manuel Leal, e Santos, Manuel Simas, Código penal Anotado, 1º volume, edição 1997, Editora Rei dos Livros, Pág. 

798.  
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instrumentos jurídicos de direito internacional (Convenção Europeia para a Protecção 

dos Direitos Humanos) de direito comunitário (Diretiva 2002/58/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 12 de Julho de 2002) quer em normas constitucionais (artigo 

34º da Constituição da República Portuguesa ) e infraconstitucionais ( Lei n.º 41/2004, 

de 18 de Agosto). 

Nesta medida, qualquer restrição a tal direito fundamental tem de ser baseada numa 

necessidade urgente, só deve ser permitida em casos excecionais e está sujeita a 

salvaguardas adequadas
2
. 

Neste sentido, o Grupo de Trabalho criado pelo artigo 29º da Diretiva 95/46/CE, órgão 

consultivo europeu independente sobre a proteção de dados e da vida privada, 

apresentou um conjunto de recomendações nesta matéria : a) que a Diretiva 

2006/24/CE seja acompanhada e transposta em cada Estado Membro por medidas que 

limitem a sua incidência sobre a vida privada; b) a adoção de salvaguardas adequadas 

e especificas de modo a proteger os interesses vitais das pessoas, nomeadamente no 

que se refere ao direito relativo à confidencialidade da utilização dos serviços de 

comunicações eletrónicas publicamente disponíveis; c) a implementação uniforme da 

diretiva a nível comunitário, por duas ordens de razões: por um lado, garantir que os 

cidadãos europeus possam gozar do mesmo nível de proteção em toda a União 

Europeia, devendo este ser o mais elevado possível, e, por outro lado, reduzir os custos 

consideráveis que a aplicação da diretiva acarretará para os prestadores de serviços
3
. 

O aludido grupo de trabalho recomenda, assim, a adoção de garantias quanto aos 

seguintes aspetos: descrição da finalidade, limitação do acesso, dados limitados ao 

mínimo indispensável, impossibilidade de extração de dados, exame 

                                                           
2
 Parecer n.º 4/2005, de 21 de Outubro, sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conservação de 

dados tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações eletrónicas publicamente disponíveis, do Grupo de Trabalho 

criado pelo artigo 29º da Diretiva 95/46/CE. 

  
3
 Parecer n.º 3/2006, de 25 de Março do Grupo de trabalho referido. 
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judicial/independente da autorização de acesso, finalidade da conservação dos dados 

pelos fornecedores e separação de sistemas e medidas de segurança. 

O grupo de trabalho supra referido, no seu parecer n.º 3/2006, de 25 de Março, 

recomenda que «os dados só devem ser conservados para fins específicos», pelo que a 

expressão «crimes graves» deve ser «cuidadosamente definida e enquadrada». 

Neste contexto, o legislador deverá incluir na presente proposta de lei a finalidade do 

tratamento, tal como esta se encontra referida na Diretiva 2006/24/CE, devendo 

delimitar, cuidadosamente, a expressão «crimes graves», de modo a que a conservação 

dos dados não ocorra quando se pratica todo e qualquer crime mas apenas, como exige 

a Diretiva, os «crimes graves». A definição de «crimes graves» não encontra paralelo 

na legislação nacional, tendo sido apenas objeto de integração doutrinária. A limitação 

dos direitos fundamentais que este tratamento implica impõe que se defina esse 

conceito. 

Acresce que, havendo restrição de direitos fundamentais tal só pode ocorrer na justa 

medida do necessário (Cfr. artigo 18º, n.º 2 da CRP), pelo que a conservação dos dados 

só será admissível quando estiver em causa a prática de determinados tipo de crimes 

(os crimes graves), e não qualquer crime”.  

Em suma, a CNPD entende não ser de introduzir a alteração proposta. 

 

D) Do regime sancionatório 

Constata-se que o regime sancionatório decorrente dos artigos 14º e 15º do diploma em 

análise, está em consonância com as atribuições e competências da CNPD em matéria 

de dados pessoais, havendo apenas que dar nota quanto ao artigo 15º, na parte em que 

se refere aos n.ºs 1, 2, 3 e 6 do artigo 10º, no sentido de se fazer coincidir o disposto 

neste artigo com previsto na alínea d) do n.º 2 do artigo 14º do projeto em análise.  
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Neste último preceito legal determina-se, e bem, que constitui contraordenação a 

violação das «obrigações previstas no artigo 10º». Todavia, quando no artigo 15º se 

atribui competência à CNPD para a instauração e instrução de processos 

contraordenacionais, deixa-se de fora a matéria relativa a dados pessoais, prevista no n.º 

4 do artigo 10º.  

Neste sentido, sugere-se a alteração do artigo em conformidade.  

 

V. Das conclusões 

 

1. No artigo 1º, n.º 5, recomenda-se a substituição da expressão «nacionais» por 

«judiciárias», uma vez que está em causa o sigilo das telecomunicações e que as 

«autoridades judiciárias» são as entidades competentes para intervir nesta 

matéria. 

2.   A atribuição ao ICP-ANACOM de competência para realizar auditorias em 

matéria de violação de dados pessoais não é possível, face à Constituição e à 

Lei. Trata-se de matéria da exclusiva competência da CNPD, por estarem em 

causa dados pessoais (Cf. artigo 35º da CRP, artigo 28º da Diretiva 95/46/CE e 

artigo 22º da LPD). 

3. Admitindo-se a existência de situações de fronteira entre a segurança das redes e 

a segurança dos dados pessoais, sugere-se a delimitação das competências do 

ICP-ANACOM e da CNPD nos termos da redação proposta no ponto IV a), a 

propósito dos comentários ao artigo 3º. 

4. A introdução da expressão «de forma inequívoca» em detrimento do vocábulo 

«expresso», no artigo 6º, não merece concordância da CNPD. Por um lado, trata-

se de solução sem paralelo no nosso ordenamento jurídico. Por outro lado, 

implica diferenças de regime entre os dados de tráfego e os dados de localização, 
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por tal alteração não ter sido igualmente introduzida no artigo 7º. Admite-se e 

sugere-se o uso vocábulo «expresso», por o mesmo estar em consonância com o 

regime de proteção de dados.  

5. No artigo 3º-A, substitui-se o vocábulo «imediato» pela expressão «sem demora 

injustificada». Entende-se que os interesses dos titulares dos dados são melhores 

acautelados com a utilização do primeiro, uma vez que o segundo é vago e 

indeterminado, permitindo diferentes interpretações, suscitando dificuldades de 

aplicação. 

6. Nos artigos 13º-A e 13º-B os «meios» abrangidos pelo regime das comunicações 

não solicitadas devem ser os mesmos, exista ou não uma relação comercial, 

devendo o conceito ser o mais abrangente possível.  

7. O disposto no n,º 2 do artigo 13º-C colide com a natureza jurídica da CNPD, que 

é uma entidade administrativa independente que detém poderes de autoridade. 

(Cf. artigo 35º da CRP, artigo 2º da Lei n.º 43/2004, artigos 21º e 22º, ambos da 

LPD). Em consequência deve ser alterado o artigo no sentido de apenas se dar 

conhecimento à Comissão Europeia das medidas adotadas. 

8.  O dever de prestação de informação consagrado no artigo 13º-E não consta da 

Diretiva. Por outro lado, o dever de prestação de informações já tem 

consagração no artigo 24º da LPD sob a epígrafe «Dever de colaboração». Por 

último, o regime decorrente dos seus n.ºs 2 e 3 colide com a natureza jurídica da 

CNPD, e, por outro lado, já se encontra tipificado na LPD como crime de 

desobediência qualificada o incumprimento quanto ao «dever de colaboração». 

9. A competência atribuída à CNPD no artigo 13º-G já decorre da LPD. 

10. A Lei 32/2008, de 17 de Julho, resultou da transposição da Diretiva 2006/24/CE, 

sendo que a Diretiva 2009/136/CE não introduz qualquer alteração naquela 

Diretiva. O regime decorrente da Diretiva 2006/24/CE tem um caráter 

excecional e constitui matéria especial e sensível, por colidir com direitos 

fundamentais consagrados nos artigos 34º e 18º, ambos da CRP. O conceito de 

«crime graves» previsto naquela Lei foi delimitado em função da gravidade da 
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conduta do agente, a qual é aferida em função dos bens jurídicos em causa e da 

natureza dos valores em causa. A redação proposta desvirtua a lógica e a 

filosofia subjacente ao espírito e letra da Diretiva 2006/24/CE e da Lei n.º 

32/2008, pelo que se considera não deverem ser feitas alterações ao seu artigo 

2º.  

* 

 

Este é o nosso parecer. 

 

 

Lisboa, 15 de Junho de 2012 

 

 

 

O relator  

 

Luís Barroso  

 

 


