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NOTA TÉCNICA  

 

I. Análise da iniciativa  

 

• A iniciativa  

A proposta de lei que ora se analisa procede à transposição para a ordem jurídica interna 

portuguesa da Diretiva (UE) 2019/1024, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 

de junho de 2019 e à terceira alteração à Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, que aprova 

o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos 

documentos administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de novembro.  

A Diretiva (UE) 2019/1024, de 20 de junho, reformula a Diretiva 2003/98/CE, de 17 de 

novembro na matéria relativa aos dados abertos e à reutilização de documentos e 

dados, estabelece como data limite para a transposição, pelos Estados Membros, o dia 

17 de julho de 20211  e revoga-a com efeitos a partir dessa mesma data2.  

O autor da iniciativa legislativa menciona que no Programa do XXII Governo 

Constitucional é já assumido o objetivo de expandir a “informação pública de fonte 

aberta”, promovendo dessa forma uma maior “transparência”, garantindo “uma maior 

difusão e acesso a dados de interesse público”, fomentando a “apresentação e a 

agregação de dados” e a ampliação do “catálogo central de dados abertos em Portugal”.   

 

A iniciativa legislativa em apreço é composta por sete artigos e um anexo, enunciando 

o artigo 1.º o seu objeto, o artigo 2.º as alterações a efetuar à Lei n.º 26/2016, de 22 de 

agosto, o artigo 3.º os aditamentos, e o artigo 4.º a revogação a realizar naquela mesma 

Lei. O artigo 5.º, alude à republicação, em anexo à iniciativa, da citada Lei, com as 

alterações aprovadas, o artigo 6.º estatui a obrigação de monitorização do regime de 

reutilização de documentos e o 7.º e último artigo refere-se à entrada em vigor.  

 
1 Ver nº 1 do artigo 17º da Diretiva (UE) 2019/1024, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
junho de 2019. 
2 Ver artigo 19º da Diretiva (UE) 2019/1024, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 
2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN
https://dre.pt/pesquisa/-/search/75177807/details/maximized
https://dre.pt/application/external/eurolex?03L0004
https://dre.pt/application/external/eurolex?03L0098
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Com esta iniciativa pretende o seu autor alterar 12 (doze) dos 48 (quarenta e oito) artigos 

da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, sendo que a maioria dessas alterações ocorre no 

Capítulo II (7 artigos alterados), seguido do Capítulo I (4 artigos alterados) e Capítulo VI 

(1 artigo alterado).  

Por oposição, não foram feitas quaisquer alterações à Secção I do Capítulo II, referente 

ao direito de acesso aos documentos, nem aos capítulos III, IV e V, alusivos, 

respetivamente, à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA), 

regime sancionatório e alterações legislativas. 

No capítulo I da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, são alterados quatro artigos, dos quais 

se destaca a alteração ao artigo 3.º, relativo às definições, sendo que das sete 

definições existentes, foram reformuladas duas, mantidas cinco e acrescentadas seis 

novas, essencialmente, atinentes à caracterização dos vários tipos de dados.  

No Capítulo II, da citada Lei, foram também alteradas as Seções II e III, sobressaindo 

esta última, por ser a parte do diploma que mais modificações sofreu, uma vez que o 

objeto desta seção se refere precisamente à reutilização de documentos. Dos oito 

artigos existentes naquela Seção III, foram alterados seis, dos quais destacamos os 

seguintes: 

•  Artigo 19.º pela indicação expressa de preferência pela produção de documentos e 

dados que sejam, desde a sua criação e sempre que possível, de natureza aberta, 

tendo em vista a sua disponibilização futura. 

• Artigo 20.º referente aos documentos cuja reutilização é excluída, passa a dispor de 

cinco novas alíneas, referentes a novos tipos de documentos, aditadas às quatro 

alíneas já existentes e agora reformuladas. Atente-se que as três últimas alíneas, g) 

a i) corresponderem, grosso modo, às alíneas a) a c) do número 3 do artigo 19º, 

revogado pelo artigo 4º da presente proposta de lei. 

• Artigo 23.º, atinente às condições de reutilização, sofreu alterações substanciais 

quanto à reorganização do articulado e aditamento de novos artigos. Evidencia-se a 

ampliação do tipo de licenças e a matéria sobre cobrança de taxas que, nos termos 

do novo nº 10 deste artigo 23º, deixa de estar limitada aos custos marginais, 

determinando-se no novo nº 11 que, por portaria do Governo, deverão ser fixadas 
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as fórmulas de calculo destas taxas, de acordo com três critérios, o da 

comutatividade, harmonização e sustentabilidade.            

• Artigo 25.º que regula os acordos de exclusividade deixou de estatuir, no n.º1, a 

proibição destes acordos, para afirmar, que a “reutilização de documentos é 

permitida a todos os potenciais intervenientes no mercado”. 

• Artigo 27.º relativo à divulgação de documentos, estabelece o portal dados.gov 

como “o catálogo central de dados abertos em Portugal” de onde passarão a 

constar os dados abertos da Administração Pública Central, Regional e Local. 

No Capítulo VI, referente às disposições transitórias, procede-se à alteração de um 

único artigo, o 46.º, prevendo-se, entre outros, que os acordos de exclusividade, 

celebrados por empresas públicas, que por não respeitarem o disposto no n.º 1 do artigo 

25º, caduquem, em qualquer caso, a 17 de julho de 2049. 

Nos termos do artigo 3º da presente iniciativa são aditados três novos artigos à Seção 

III do Capítulo II da Lei nº 26/2016, referentes a dados, mais precisamente dados 

dinâmicos no artigo 19.º-A, conjuntos de dados de elevado valor no artigo 27.º-A e dados 

de investigação no artigo 27.º-B.  

De acordo com o disposto no artigo 4.º da presente proposta de lei, é revogado o n.º 3 

do artigo 19.º da Lei nº 26/2016, sendo que, tal como já mencionado anteriormente, as 

alíneas a) a c) daquele n.º 3, passam mutatis mutandis a constar das alíneas g) a i) do 

artigo 20.º, tal como alterado pelo artigo 2.º da presente iniciativa. 

No artigo 6.º da proposta de lei é estabelecida a obrigação de acompanhamento da 

aplicação do regime da reutilização de documentos e dados, até dezembro de 2024, 

pela CADA, com a colaboração da Agência para a Modernização Administrativa, I. P., e 

do Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da 

Administração Pública. 

Por fim, o artigo 7.º da proposta de lei em apreço estatui que a lei que resultar desta 

iniciativa entrará em vigor a 17 de julho de 2021, data coincidente com a data de 

revogação da Diretiva 2003/98/CE, de 17 de novembro. 

https://dados.gov.pt/pt/
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Para efeitos de comparação entre o regime vigente e as alterações propostas pela 

iniciativa em análise, disponibiliza-se, em anexo à presente Nota Técnica, um quadro 

comparativo, entre a iniciativa em apreço e a Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto. 

 

• Enquadramento jurídico nacional  

 

A transparência dos atos da Administração Pública e respetiva acessibilidade aos seus 

documentos administrativos encontra-se consignada no nº 2 do artigo 268.º da 

Constituição3, que determina o “Princípio da Administração Aberta”. 

 

Também o Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro (consolidado)4  consagra, no seu artigo 11.º (“Princípio da 

colaboração com os particulares”), o dever de “atuar em estreita colaboração com os 

particulares, cumprindo-lhes, designadamente, prestar aos particulares as informações 

e os esclarecimentos de que careçam, apoiar e estimular as suas iniciativas e receber 

as suas sugestões e informações”, e no seu artigo 17.º (“Principio da administração 

aberta”), que “todas as pessoas têm o direito de acesso aos arquivos e registos 

administrativos, mesmo quando nenhum procedimento que lhes diga diretamente 

respeito esteja em curso, sem prejuízo do disposto na lei em matérias relativas à 

segurança interna e externa, à investigação criminal, ao sigilo fiscal e à privacidade das 

pessoas.” 

 

O acesso aos documentos administrativos foi regulado pela Lei n.º 65/93, de 26 de 

Agosto (“Lei de Acesso aos Documentos Administrativos” - LADA)5, que criou a CADA 

6), entretanto revogada pela Lei n.º 46/2007, de 24 de Agosto7 (“Regula o acesso aos 

 
3 Diploma existente no sítio da internet da Assembleia da República. 
4 Diploma retirado do portal oficial dre.pt. Todas as ligações eletrónicas a referências legislativas são feitas 
para o referido portal, salvo referência em contrário. 
5 Com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8/95, de 29 de Março, nº 94/99, de 16 de Julho, e nº 19/2006, 
de 12 de Julho, 
6 Sítio na internet da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos [Consultado a 3 de maio de 
2021]. Disponível em WWW URL< https://www.cada.pt/ >. 
7 Com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro e Lei n.º 26/2016, de 22 
de agosto. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art268
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art268
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105602322/view?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&types=SERIEI&sumario=c%C3%B3digo+do+procedimento+administrativo&sortOrder=ASC
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105602322/view?advanced.search=Pesquisa+Avan%C3%A7ada&types=SERIEI&sumario=c%C3%B3digo+do+procedimento+administrativo&sortOrder=ASC
http://dre.pt/pdf1s/1993/08/200A00/45244527.pdf
http://dre.pt/pdf1s/1993/08/200A00/45244527.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2007/08/16300/0568005687.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/03/075A00/17141715.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1999/07/164A00/44284432.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2006/06/113A00/41404143.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2006/06/113A00/41404143.pdf
https://www.cada.pt/
https://dre.pt/application/conteudo/70423756
https://dre.pt/application/conteudo/75177807
https://dre.pt/application/conteudo/75177807
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documentos administrativos e a sua reutilização, revoga a Lei n.º 65/93, de 26 de 

Agosto, com a redação introduzida pelas Lei n.os 8/95, de 29 de Março, e 94/99, de 16 

de Julho, e transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2003/98/CE, do 

Parlamento e do Conselho, de 17 de Novembro, relativa à reutilização de informações 

do sector público”).  

Este diploma, por sua vez, foi revogado pela Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto8, que 

aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização 

dos documentos administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 17 de novembro,  

 

O Regulamento Orgânico da CADA, foi aprovado pela Lei n.º 10/2012, de 29 de 

Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto. 

 

O acesso à informação genética pessoal e informação de saúde encontra-se regulado 

pela Lei n.º 12/2005, de 26 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

26/2016, de 22 de agosto. 

 

A informação administrativa disponível nos sítios na Internet encontra-se indexada no 

sistema de pesquisa online de informação pública, nos termos do artigo 49.º do Decreto-

Lei n.º 135/99, de 22 de abril, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 29/2000, de 13 de 

março, 72-A/2010, de 18 de junho, 73/2014, de 13 de maio, 58/2016, de 29 de agosto e 

74/2017, de 21 de junho. 

 

O acesso a informação arquivística regula-se pelo Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de 

janeiro (Estabelece o regime geral dos arquivos e do património arquivístico), alterado 

pelas Leis n.ºs 14/94, de 11 de maio, e 107/2001, de 8 de setembro. 

 

 
8 Com as alterações introduzidas pelas Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto e Lei n.º 33/2020, de 12 de agosto. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32003L0098
https://dre.pt/application/conteudo/75177807
https://dre.pt/application/external/eurolex?03L0004
https://dre.pt/application/external/eurolex?03L0098
http://dre.pt/pdf1s/2012/02/04300/0090600907.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2012/02/04300/0090600907.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/75177807
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487526/202105040917/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/application/conteudo/75177807
https://dre.pt/application/conteudo/75177807
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107532883/202105040918/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107532883/202105040918/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/conteudo/410918
https://dre.pt/application/conteudo/410918
https://dre.pt/application/conteudo/569757
https://dre.pt/application/conteudo/25343691
https://dre.pt/application/conteudo/75216373
https://dre.pt/application/conteudo/107541411
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115346789/202105040918/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/115346789/202105040918/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/conteudo/255815
https://dre.pt/application/conteudo/629790
https://dre.pt/application/conteudo/123815982
https://dre.pt/application/conteudo/140087203
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Finalmente, o Decreto-Lei n.º 545/99, de 14 de dezembro, referido na iniciativa e 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2015, de 16 de setembro, organiza a composição e 

funcionamento da secretaria e dos serviços de apoio do Tribunal Constitucional. 

 

Refira-se ainda o Programa do XXII Governo Constitucional9, que identifica o “manancial 

de dados produzidos por diversos agentes e instituições públicas e privadas tem um 

potencial transformador. Pode contribuir decisivamente para uma maior transparência, 

aumentando significativamente as fontes de informação disponíveis, com vista a uma 

tomada de decisão mais informada e esclarecida”. 

 

 

II. Enquadramento parlamentar  

 

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições 

Efetuada uma pesquisa à base de dados da atividade parlamentar (AP) sobre iniciativas 

e petições, não se verificou a existência de qualquer iniciativa versando sobre matéria 

idêntica ou conexa. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

 

Efetuada uma pesquisa à mesma base de dados, não se verificou a existência de 

qualquer iniciativa ou petição que, na presente, ou em anteriores legislaturas, tenha 

versado sobre matéria idêntica ou conexa. 

 

 

III. Apreciação dos requisitos formais  

 

 
9 Documento retirado do Portal do Governo [Consultado a 3 de maio de 2021]. Disponível em WWW 

URL< https://www.portugal.gov.pt/download-
ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABACzsDA1AQB5jSa9BAAAAA%3d%3d> 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70305876/202105040919/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/application/conteudo/70309898
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABACzsDA1AQB5jSa9BAAAAA%3d%3d
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABACzsDA1AQB5jSa9BAAAAA%3d%3d
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABACzsDA1AQB5jSa9BAAAAA%3d%3d
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• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa em apreço  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 Constituição10, e no artigo 119.º do Regimento da Assembleia da 

República (Regimento), com pedido de prioridade e urgência para efeitos de 

agendamento.  

Toma a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 2 do artigo 119.º do Regimento, 

encontra-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, 

mostrando-se, assim, conforme com o disposto no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento. 

De igual modo, observa os requisitos formais relativos às propostas de lei, constantes 

do n.º 2 do artigo 124.º do Regimento. 

O n.º 3 do artigo 124.º do Regimento prevê que as propostas de lei devem ser 

acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. 

Em idêntico sentido, o Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro, que regula o 

procedimento de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo, 

dispõe, no n.º 1 do artigo 6.º, que “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”. Dispõe ainda, no n.º 2, que “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”. 

Não obstante, a proposta de lei não vem acompanhada de quaisquer estudos, 

documentos ou pareceres que a tenham fundamentado, nem das tomadas de posição 

 
10 As ligações para a Constituição e para o Regimento são feitas para o portal oficial da Assembleia da 

República 

 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://dre.pt/application/file/491041
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dessas entidades, não preenchendo o requisito formal constante do n.º 3 do artigo 124.º 

do Regimento. O Governo refere apenas que devem ser ouvidas em sede do processo 

legislativo a decorrer na Assembleia da República os órgãos de governo próprios das 

regiões autónomas, a CADA, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e a Associação Nacional de Freguesias 

(ANFRE). 

A proposta de lei respeita os limites à admissão das iniciativas previstos no n.º 1 do 

artigo 120.º do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os 

princípios nela consignados, e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa  

É subscrita pelo Primeiro-Ministro, pela Ministra da Modernização do Estado e da 

Administração Pública, conforme disposto no n.º 2 do artigo 123.º do Regimento e no 

n.º 2 do artigo 13.º da lei formulário, e ainda pelo Secretário de Estado dos Assuntos 

Parlamentares. Foi aprovada em Conselho de Ministros a 1 de abril de 2021, ao abrigo 

da competência prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição. 

A proposta de lei em apreciação deu entrada a 21 de abril de 2021. Foi admitida e baixou 

na generalidade à Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, 

Descentralização e Poder Local (13.ª), a 22 de setembro, por despacho de S. Ex.ª o 

Presidente da Assembleia da República, tendo sido anunciada em sessão plenária na 

mesma data. A 6 de maio de 2021, por despacho de S. Ex.ª o Presidente da Assembleia 

da República, foi a referida iniciativa redistribuída à Comissão de Assuntos 

Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias,  com conexão à Comissão de 

Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local. 

A sua discussão na generalidade encontra-se agendada para reunião plenária de dia 20 

de maio de 2021. 

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c325953396b596a4d314f574e694d5330304f5467774c5451344e6a5974596a466a4e5330324d7a4a6d4d7a466a4e54597a4d6a63756347526d&fich=db359cb1-4980-4866-b1c5-632f31c56327.pdf&Inline=true
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A lei formulário11 estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e 

formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente 

iniciativa, pelo que deverá ser tida em conta no decurso do processo da especialidade 

na Comissão e aquando da redação final. 

O título da presente iniciativa legislativa - «Transpõe a Diretiva (UE) 2019/1024, relativa 

aos dados abertos e à reutilização de informação do setor público» - traduz 

sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º 

da lei formulário, embora possa ser objeto de aperfeiçoamento, em sede de apreciação 

na especialidade ou em redação final. 

Encontra-se de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 9.º da lei formulário: «Tratando-

se de diploma de transposição de diretiva comunitária, deve ser indicada expressamente 

a diretiva a transpor». Nessa medida, sugere-se que esta referência seja 

complementada com dados adicionais da diretiva. 

A iniciativa pretende alterar a Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, e , segundo as regras 

de legística formal, «o título de um ato de alteração deve referir o título do ato alterado, 

bem como o número de ordem de alteração». 12 Porém, poderá causar ruído incluir o 

título desta lei,13 por também indicar os atos comunitários que transpôs, pelo que se 

sugere não citar o mesmo. 

Desta forma, caso seja aprovada na generalidade, sugere-se à Comissão competente 

que analise, na fase da especialidade, a seguinte sugestão para alteração ao título: 

«Transpõe a Diretiva (UE) 2019/1024, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 20 de junho de 2019, relativa aos dados abertos e à reutilização de informação 

do setor público, alterando a Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto». 

 
11 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, que 

estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas.  

12 DUARTE, David., [et al.] - Legística: perspectivas sobre a concepção e redacção de actos normativos. 

Coimbra: Almedina, 2002 pág. 201. 
13 «Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos 

administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro, 
e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de novembro» 

https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/34448175/view?q=Lei+74%2F98
https://dre.pt/pesquisa/-/search/75177807/details/maximized


________________________________________________________ 

 

 

Proposta de Lei n.º 88/XIV/2.ª (Governo) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 11 

 

 

NOTA TÉCNICA  

Consultado o Diário da República Eletrónico verifica-se que a Lei n.º 26/2016, de 22 de 

agosto, sofreu, até à data, duas modificações. O artigo 1.º da proposta de lei observa, 

assim, o disposto no n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário: «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». 

O autor promoveu a republicação da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, nos termos da 

alínea b) do n.º 3 do artigo 6.º da lei formulário, anexando o texto da republicação. 

Em caso de aprovação esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário. 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 7.º desta proposta de lei estabelece que 

a sua entrada em vigor ocorrerá no dia 17 de julho de 2021, mostrando-se assim 

conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual os atos 

legislativos “entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início 

de vigência verificar-se no próprio dia da publicação”. Não obstante, esta data pode ter 

de ser alterada no decurso do procedimento legislativo, caso se venha a constatar que 

a sua publicação poderá ocorrer em data posterior. 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos suscita outras 

questões em face da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

A proposta de lei em análise prevê, no artigo 6.º, o acompanhamento da aplicação do 

regime de reutilização previsto na Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, até dezembro de 

2024, pela CADA, com a colaboração da Agência para a Modernização Administrativa, 

I. P., e do Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Prospetiva da 

Administração Pública, fixando, no n.º 2, o respetivo âmbito. 
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IV. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento no plano da União Europeia  

 

O artigo 114.º do Tratado sobre o funcionamento da União Europeia14 (TFUE) dispõe 

que a União Europeia (UE) pode adotar medidas relativas à aproximação das 

disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros, que 

tenham por objeto o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno. 

A matéria subjacente à Diretiva (UE) 2019/1024 1516  relativa a dados abertos e à 

reutilização de informações do setor público (Diretiva Dados Abertos) respeita às 

políticas digitais da União Europeia, que constituem uma competência partilhada entre 

a UE e os Estados-Membros, pelo que, ao abrigo do artigo 4.º, n.ºs  2 e 3 do TFUE, no 

domínio do mercado único e do desenvolvimento tecnológico, a União pode desenvolver 

atividades específicas, com respeito pela liberdade de ação dos Estados-Membros. 

A Diretiva Dados Abertos entrou em vigor a 16 de julho de 2019, reformulando a Diretiva 

2003/98/CE17 relativa à reutilização de informações do setor publico (“Diretiva ISP”), 

alterada pela Diretiva 2013/37/EU1819, revogando-a, a partir de até  17 de julho de 2021, 

devendo ser transposta pelos Estados-Membros até à mesma data. 

 
14 EUR-Lex - 12012E/TXT - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
15 DIRETIVA (UE) 2019/ 1024 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO - de 20 de junho de 2019 
- relativa aos dados abertos e à reutilização de informações do setor público (europa.eu) 
16 Escrutinada pela Assembleia da República, objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, 
Direitos, Liberdades e Garantias e de parecer da Comissão de Assuntos Europeus. 
17 31814 90..90 (europa.eu) 
18 Diretiva 2013/37/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, que altera a Diretiva 
2003/98/CE relativa à reutilização de informações do setor públicoTexto relevante para efeitos do EEE 
(europa.eu) 
19 Escrutinada pela Assembleia da República, objeto de relatório da Comissão de Economia e Obras 
Públicas e de parecer da Comissão de Assuntos Europeus. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0098&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0098&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0037&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=en
https://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=35278
https://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=35278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0098&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0037&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0037&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0037&rid=1
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=3711
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=3711
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A Diretiva (UE) 2019/1024 assenta20 no “ princípio geral de que os dados públicos e 

financiados por fundos públicos devem ser reutilizáveis para fins comerciais ou não 

comerciais”, e visa a concretização de três objetivos principais: 

– Estabelecer o quadro jurídico para a reutilização das informações do setor 

público, como a informação geográfica, registo de imóveis, estatística ou jurídica, 

detida por organismos do setor público ou empresas públicas, e de dados da 

investigação financiada por fundos públicos; 

– Reforçar o potencial socioeconómico da informação do setor público, 

aumentando o fornecimento de dados dinâmicos e de conjuntos de dados com 

um impacto económico particularmente elevado, promovendo a concorrência e 

a transparência no mercado da informação; 

– Reforçar a economia de dados da União Europeia (UE), incluindo o 

desenvolvimento da inteligência artificial, integrando um pacote de medidas para 

o efeito. 

O artigo 1.º da Diretiva Dados Abertos prevê que este instrumento legal estabeleça um 

conjunto mínimo de regras aplicáveis à reutilização e às disposições práticas destinadas 

a facilitar a reutilização de documentos, de modo a promover a utilização de dados 

abertos e estimular a inovação em produtos e serviços. 

Para além dos documentos referidos no artigo 1.º, n.º 2, a Diretiva não é aplicável a 

documentos relativamente aos quais terceiros sejam titulares de direitos de propriedade 

intelectual, documentos cujo acesso é excluído ou limitado por força de um regime de 

acesso nacional ou por motivos de proteção de infraestruturas críticas sensíveis, a 

documentos cuja entrega não se enquadre no âmbito da missão de serviço público de 

um organismo do setor público ou não se enquadre no âmbito da prestação de serviços 

de interesse geral de uma empresa pública e a documentos relacionados com as 

atividades de uma empresa pública diretamente exposta à concorrência e, por 

 
20 Dados abertos e reutilização de informações do setor público (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4405374#keyterm_E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4405374#keyterm_E0001
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conseguinte, não sujeita às regras de contratação pública previstas no artigo 34.º da 

Diretiva 2014/25/UE 21. 

Cumpre ainda referir que a Diretiva (UE) 2019/1024 prevê que a Comissão Europeia 

adote uma lista de conjuntos de dados de valor acrescentado, que devem ser 

disponibilizados gratuitamente em formatos compatíveis com a leitura por máquina. Os 

conjuntos de dados serão selecionados entre 6 categorias temáticas estabelecidas no 

anexo I e servirão, também, como fontes de dados fundamentais para o 

desenvolvimento da Inteligência Artificial. 

 

A União Europeia disponibiliza o Portal de Dados Abertos22 da União, que permite o 

acesso a dados abertos de portais de dados internacionais ou da UE, promovendo a 

melhoria da acessibilidade aos dados abertos e o aumento do seu valor.    

 

No que concerne à proposta de lei ora em apreço, esta visa transpor para o 

ordenamento jurídico interno a Diretiva (UE) 2019/1024, tendo em vista a concretização 

dos objetivos estabelecidos no considerando (4) da Diretiva, nomeadamente: 

– a disponibilização de acesso em tempo real a dados dinâmicos através de meios 

técnicos adequados; 

– o aumento da oferta de dados públicos de valor para efeitos de reutilização, 

incluindo os dados de empresas públicas, de organismos que realizam 

investigação e de organismos financiadores de investigação;  

– a luta contra a emergência de novas formas de acordos de exclusividade; e 

– o recurso a exceções ao princípio da cobrança dos custos marginais. 

 

A realização dos referidos objetivos implica a observância das regras previstas na 

Diretiva quanto aos pedidos e condições de reutilização (Capítulos II e III), à não 

discriminação e concorrência leal (Capítulo IV) e aos conjuntos de dados de elevado 

valor (Capítulo V).   

 
21 EUR-Lex - 240602_2 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
22 Conjuntos de dados - data.europa.eu 

file://///srvfile1/users/CDuarte/Iniciativas%20legislativas/Notas%20Técnicas/13ª%20Comissão/PPL/PPL88/2%20-%20NT/EUR-Lex%20-%20240602_2%20-%20EN%20-%20EUR-Lex%20(europa.eu)
https://data.europa.eu/data/datasets?locale=pt&minScoring=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=LEGISSUM:240602_2
https://data.europa.eu/data/datasets?locale=pt&minScoring=0
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• Enquadramento internacional  

Países europeus 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-Membros da União 

Europeia:  França e Grécia23. 

 

FRANÇA 

 

O contexto legal atinente à matéria em apreço decorre da transposição para a legislação 

nacional da Diretiva (EU) 2019/1024, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 

junho de 2019, donde relevamos as diversas alterações em sede do Code des relations 

entre le public et l’administration24. No âmbito deste diploma, o Livre III, relativo ao 

acesso aos documentos administrativos e à reutilização das informações públicas, 

define no seu Titre II, o enquadramento legal aplicável à reutilização de informações 

públicas. 

Releva para efeitos da matéria em apreço, o papel da Commission d’accès aux 

documents administratifs 25 , cujas atribuições decorrem do Titre IV do diploma 

supracitado. O recurso para esta entidade, aplicável a eventos de recusa de acesso ou 

de publicação de documentos administrativos, assim como da sua reutilização, 

encontra-se definido nos artigos L342-1 (com as exceções aí previstas) e L342-2.  

Informações adicionais relativamente à atividade desta entidade podem também ser 

consultadas no Espace PRADA, criado no contexto do article L330-4. 

Adicionalmente, releva ainda a referência à Loi 2016-1321, du 7 octobre 2016, pour une 

République numérique, assim como o Code de l’educatión (no que concerne 

 
23  De acordo com a informação constante do Euro-Lex, apenas a Grécia e a França procederam à 
transposição da Diretiva sobre a qual incide a presente iniciativa legislativa. 
24 Diploma consolidado retirado do portal oficial Legifrance. Todas as ligações eletrónicas a referências 
legislativas referentes a França são feitas para o referido portal, salvo referência em contrário. 
25 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet da Cada. [Consultado em 29 de abril de 
2021]. Disponível em WWW URL<https://www.cada.fr/>. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000031366350/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000031366350/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000031366350/LEGISCTA000031367685/#LEGISCTA000031367685
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000031366350/LEGISCTA000031367750/#LEGISCTA000032256665
https://www.cada.fr/
https://www.cada.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000031366350/LEGISCTA000031367760/#LEGISCTA000031367760
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033219103
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032965001
https://www.cada.fr/administration/espace-prada
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031370453
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033202746/2021-04-29/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006071191/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32019L1024
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especificamente ao enquadramento aplicável à produção de conhecimento dos 

estabelecimentos de ensino superior, constante do article L711.1). 

 

GRÉCIA  

 

O enquadramento legal atinente à matéria em apreço decorre da transposição para a 

legislação interna através da Law 4727/202026 (Digital Governance in Greek Law of 

Directive (EU) 2018/1972 and Directive (EU) 2019/1024 Electronic Communications 

(Transposition in Greek Law of Directive (EU) 2018/1972) and other provisions. O âmbito 

de aplicação do diploma, constante do seu artigo 1.º, define o nível da relação entre as 

entidades do setor público e o acesso à reutilização da informação por parte dos 

requerenes. O direito de acesso à informação dos organismos do setor público consta 

do seu artigo 4.º, com respeito à consideração das provisões decorrentes do Código de 

Procedimento Administrativo, constante da Law n.º 2690/199927 on the Ratification of 

the Administrative Procedure Code and other provisions)28. 

A provisão de fornecimento de serviços públicos digitais, assim como os termos da sua 

circulação, encontram-se constantes no artigo 22.º do diploma em apreço, sendo de 

relevar o papel do Portal GOV.GR, enquanto agregador dos serviços digitais da 

Administração Pública, assim como a Estratégia Nacional Digital da Grécia, enquadrada 

nos objetivos constantes na Law n.º 4622/2019, ao qual se vinculam determinados 

organismos do setor público. Os requisitos de acesso à informação, assim como os 

requisitos complementares à sua disponibilização constam do artigo 35.º, sendo que o 

artigo 36.º conforma os aspetos de acessibilidade digital decorrentes da transposição 

para a legislação nacional da Diretiva (EU) 2016/2102, de 26 de outubro de 2016. 

O Capítulo I do versa sobre a transposição para o direito nacional, da Diretiva (EU) 

2019/1024, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, sendo de 

 
26  Diploma consolidado retirado do portal oficial kodigo.gr. Todas as ligações eletrónicas a referências 
legislativas referentes à Grécia são feitas para o referido portal, salvo referência em contrário. 
27 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do Europam.eu. [Consultado em 29 de 
abril de 2021]. Disponível em WWW URL< 
https://europam.eu/data/mechanisms/FOI/FOI%20Laws/Greece/Greece_Admin%20Procedure%20Code%
202690_1999.pdf >. 
28 Nomeadamente ao nível do seu artigo 5.º. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042813221
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/640620
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/640620/nomos-4727-2020#Άρθρο_1|640626
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/640641
https://europam.eu/data/mechanisms/FOI/FOI%20Laws/Greece/Greece_Admin%20Procedure%20Code%202690_1999.pdf
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/640727
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8NXGWS3cU8Kt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRmo9qrjUJMOq2O30kMOMg7ZNfJn86oicoBs0fePDGfg
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/640778
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/640788
https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/640620/nomos-4727-2020#ΚΕΦΑΛΑΙΟ_Ι|640876
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relevar os princípios constantes do artigo 64.º, nomeadamente no que concerne ao 

custo de acesso imputável à reutilização dos documentos. 

No âmbito da matéria em apreço, cumpre ainda fazer referência ao papel do Hellenic 

Data Protection Authority29, uma entidade pública independente, criada nos termos dos 

princípios preconizados no quadro da Constituição Helénica30 e da Law 2472/199731, on 

the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data. No que 

concerne ainda à liberdade acesso a informação, cumpre também fazer referência à 

Law 2448/200632 on Further use of information of the public sector. 

 

Organizações internacionais 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE OF INFORMATION COMMISSIONERS (ICIC) 

 

A International Conference of Information Commissioners (ICIC) 33  interliga diversos 

organismos internacionais 34  encarregados da supervisão e implementação da 

legislação de acesso à informação pública, no sentido de promover as boas práticas e 

a partilha de conhecimento relativas à temática da proteção e da promoção da legislação 

de acesso à informação, melhorando por esta via a transparência e a responsabilização 

 
29 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do Hellenic Data Protection Authority. 
[Consultado em 29 de abril de 2021]. Disponível em WWW URL< https://www.dpa.gr/en>. 
30 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do Europam.eu. [Consultado em 29 de 
abril de 2021]. Disponível em WWW URL< 
https://europam.eu/data/mechanisms/FOI/FOI%20Laws/Greece/Greece_Constitution_1975.pdf>. 
31 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do Europam.eu. [Consultado em 29 de 
abril de 2021]. Disponível em WWW URL< 
https://europam.eu/data/mechanisms/FOI/FOI%20Laws/Greece/Greece_Privacy%20Law_1997.pdf>. 
32 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do Europam.eu. [Consultado em 29 de 
abril de 2021]. Disponível em WWW URL< 
https://europam.eu/data/mechanisms/FOI/FOI%20Laws/Greece/Greece_Law3448_2006.pdf>. 
33 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do International Conference of Information 
Commissioners. [Consultado em 29 de abril de 2021]. Disponível em WWW URL< 
https://www.informationcommissioners.org/>. Os Estatutos deste Organismo podem ser consultados no 
seguinte link. 
34 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do International Conference of Information 
Commissioners. [Consultado em 29 de abril de 2021]. Disponível em WWW URL< 
https://www.informationcommissioners.org/members>.  

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_pdf/640911
https://www.dpa.gr/en
https://www.dpa.gr/en
https://europam.eu/data/mechanisms/COI/COI%20Laws/Greece/Greece_Constitution_1975_amended%202008.pdf
https://europam.eu/data/mechanisms/FOI/FOI%20Laws/Greece/Greece_Privacy%20Law_1997.pdf
https://europam.eu/data/mechanisms/FOI/FOI%20Laws/Greece/Greece_Law3448_2006.pdf
https://www.informationcommissioners.org/
https://www.informationcommissioners.org/members
https://www.informationcommissioners.org/johannesburg-charter-espana
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de todos os agentes económicos. Encontram-se atualmente, no repositório35  deste 

organismo, enquadramentos legais concernentes à matéria em apreço na presente 

iniciativa legislativa, considerados relevantes para a comunidade internacional, 

respetivamente, da Argentina36, do Perú37 e da Sérvia38. 

 

 

V. Consultas e contributos 

 

• Consultas obrigatórias  

Atendendo à matéria em causa competirá à Comissão competente promover, nos 

termos regimentais e legais, a consulta da ANMP, da ANAFRE, da CADA e da CNPD. 

 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género 

De acordo com a informação constante na ficha de Avaliação Prévia de Impacto de 

Género (AIG), junta pelo autor, considera-se que a iniciativa legislativa tem uma 

valoração neutra, dado que a totalidade das categorias e indicadores analisados, 

assumem essa valoração. 

 

 

 
35 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do International Conference of Information 
Commissioners. [Consultado em 29 de abril de 2021]. Disponível em WWW URL< 
https://www.informationcommissioners.org/case-law >.  
36 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do International Conference of Information 
Commissioners. [Consultado em 29 de abril de 2021]. Disponível em WWW 
URL<https://www.informationcommissioners.org/argentina>. 
37 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do International Conference of Information 
Commissioners. [Consultado em 29 de abril de 2021]. Disponível em WWW URL< 
https://www.informationcommissioners.org/peru-antaip>. 
38 As informações enunciadas foram retiradas do sítio na Internet do International Conference of Information 
Commissioners. [Consultado em 29 de abril de 2021]. Disponível em WWW 
URL<https://www.informationcommissioners.org/serbia>. 

https://www.informationcommissioners.org/case-law
https://www.informationcommissioners.org/argentina
https://www.informationcommissioners.org/peru-antaip
https://www.informationcommissioners.org/serbia
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c325953396b4e544d344d7a4d795a433079596a646a4c5451314f444d744f446778595330324d546b7a5a6a55784d7a67324e3249756347526d&fich=d538332d-2b7c-4583-881a-6193f513867b.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c325953396b4e544d344d7a4d795a433079596a646a4c5451314f444d744f446778595330324d546b7a5a6a55784d7a67324e3249756347526d&fich=d538332d-2b7c-4583-881a-6193f513867b.pdf&Inline=true
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Linguagem não discriminatória  

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. 

Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, na apreciação na especialidade ou na 

redação final, nesta fase do processo legislativo a redação da proposta de lei não nos 

suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao 

género. 

 

 

VII. Enquadramento bibliográfico  

 

LES DONNÉES PUBLIQUES. Revue française d'administration publique. ISSN 

0152-7401. Paris : ENA. Nº 167 (2018), p. 463-537. Cota: RE-263 

Resumo: Este número da revista é inteiramente dedicado aos dados públicos. Os 

autores analisam a «revolução digital que tem estado a funcionar nos últimos anos e 

renovou profundamente a questão dos dados públicos.» De acordo com os autores dos 

vários artigos que compõem este dossier, os dados públicos ocupam um lugar essencial 

na nova economia que está a ser construída e devem agora circular e ser partilhados o 

mais amplamente possível. Como resultado, as políticas de dados abertos têm surgido 

gradualmente na maioria dos estados ocidentais. Desde meados dos anos 2000, a 

França tem-se comprometido resolutamente com este caminho, chegando a consagrar, 

em 2016, um princípio de abertura com a lei "Por uma República Digital".  O desafio 

consiste em encontrar um equilíbrio entre esta vontade de disponibilizar os dados e 

outros requisitos, que também são fundamentais, como a proteção de dados pessoais, 

segurança, assim como os constrangimentos económicos.  

Cruzando um conjunto de informações francesas e estrangeiras sobre o estatuto dos 

dados públicos, a sua abertura e os seus limites, bem como sobre a governação original 

que está a ser implementada para assegurar a regulamentação, a reflexão proposta no 
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contexto deste dossier temático constitui uma avaliação bem-vinda sobre um assunto 

complexo, em plena evolução.  

 

GALETTA, Diana-Urania – Open government, open data e azione amministrativa [Em 

linha]. Istituzioni del Federalismo – Rivista di studi giuridici e politici. Rimini : 

Maggioli. Nº 3, (2019), p. 663-683. [Consult. 28 abr. 2021]. Disponível em WWW:<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=129970&img=

15277&save=true 

Resumo: Neste artigo a autora analisa o open government, descrito como um novo 

modelo de administração, baseado numa maior abertura e disponibilidade do governo 

para com os cidadãos. Isto é possível graças a um processo de inovação técnico-

organizacional no sector público, que é apoiado por novas tecnologias da informação e 

da comunicação. Neste contexto específico, a digitalização do sector público conduziu 

a uma conceção renovada da função administrativa, nomeadamente tendo em vista a 

cooperação entre as administrações públicas, bem como do ponto de vista da relação 

administrativa. Neste contexto surge o complexo problema do chamado "big data": que 

do sector privado se move, poderosamente também para o sector público onde assume, 

na verdade, ainda mais importância, porque está relacionado com o tema dos dados 

abertos. 

 

OCDE – Open, useful and re-usable data (OURdata) index [Em linha] : 2019. Paris: 

OECD, 2019. (OECD Public Governance Policy Papers, 1). [Consult. 28 abr. 2021]. 

Disponível em WWW:<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=130301&img=

15553&save=true 

 

Resumo: Este trabalho apresenta e discute as conclusões gerais e as principais 

mensagens políticas do Índice Open, useful and re-usable data (OURdata) da OCDE, 

de 2019. Além disso, avalia os principais avanços e desafios relacionados com a 

conceção e implementação de políticas de dados governamentais abertos nos países 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=129970&img=15277&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=129970&img=15277&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=130301&img=15553&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=130301&img=15553&save=true
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membros da OCDE e países parceiros, comparando os resultados de 2019 com os da 

edição de 2017. Este documento político contribui para o trabalho da OCDE sobre a 

transformação digital do sector público, incluindo o governo digital e o sector público 

orientado para os dados e dados governamentais abertos. 

 

WARUSFEL, Bertrand – Enjeux et limites de l'ouverture des données en matière de 

sécurité et de defense. Revue française d'administration publique. ISSN 0152-7401. 

Paris : ENA. Nº 167 (2018), p. 551-564. Cota: RE-263 

Resumo: De acordo com o autor, a divulgação de dados públicos é limitada por razões 

relacionadas com diferentes formas de segurança, nomeadamente a segurança 

nacional e a segurança das pessoas e dos bens. Em alguns domínios, como as 

questões ambientais e nucleares, a oposição entre o sigilo da defesa nacional e o 

princípio da transparência pode ser bastante frontal. No entanto, é possível prever que 

se encontre um equilíbrio para que as missões do Estado não sejam excluídas do âmbito 

da abertura dos dados e dos seus benefícios mútuos para as autoridades públicas e os 

cidadãos. 

 

 

VIII. Anexo  

 

Quadro comparativo entre a Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto e a Proposta de Lei n.º 
88/XIV/2ª (GOV): 

 

Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto Proposta de Lei n.º 88/XIV/2ª (GOV) 

Artigo 1.º 

Objeto 

 

1 — A presente lei regula o acesso aos 

documentos administrativos e à 

informação administrativa, incluindo 

em matéria ambiental, transpondo para 

a ordem jurídica interna a Diretiva 

Artigo 1.º 

[…] 

 

1 - […]. 

 

 

 

 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/75177807/details/maximized
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338344d54557a4f574e6b595330794d6a55354c54517a4e7a4d744f4746695953316d5932526d4e3259784d7a41784f5749755a47396a65413d3d&fich=81539cda-2259-4373-8aba-fcdf7f13019b.docx&Inline=true
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2003/4/CE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 28 de janeiro de 2003, 

relativa ao acesso do público às 

informações sobre ambiente e que 

revoga a Diretiva 90/313/CEE do 

Conselho.  

2 — A presente lei regula ainda a 

reutilização de documentos relativos a 

atividades desenvolvidas pelos órgãos 

e entidades referidas no artigo 4.o, 

transpondo para a ordem jurídica 

interna a Diretiva 2003/98/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

17 de novembro de 2003, relativa à 

reutilização de informações do setor 

público, alterada pela Diretiva 

2013/37/UE, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 26 de junho de 2013.  

3 — O acesso a informação e a 

documentos nominativos, 

nomeadamente quando incluam dados 

de saúde, produzidos ou detidos pelos 

órgãos ou entidades referidos no artigo 

4.º, quando efetuado pelo titular dos 

dados, por terceiro autorizado pelo 

titular ou por quem demonstre ser 

titular de um interesse direto, pessoal, 

legitimo e constitucionalmente 

protegido na informação, rege-se pela 

presente lei, sem prejuízo do regime 

legal de proteção de dados pessoais.  

4 — A presente lei não prejudica a 

aplicação do disposto em legislação 

especifica, designadamente quanto:  

a) Ao regime de exercício do direito dos 

cidadãos a serem informados pela 

Administração Pública sobre o 

andamento dos processos em que 

sejam diretamente interessados e a 

conhecer as resoluções definitivas que 

sobre eles forem tomadas, que se rege 

 

 

 

 

 

 

2 - A presente lei regula ainda a 

reutilização de documentos relativos a 

atividades desenvolvidas pelos órgãos 

e entidades referidas no artigo 4.º, 

transpondo para a ordem jurídica 

interna a Diretiva (UE) 2019/1024, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

20 de junho de 2019, relativa aos 

dados abertos e à reutilização de 

informações do setor público, devendo 

quaisquer remissões para a Diretiva 

2003/98/CE constantes em outros 

diplomas vigentes entender-se como 

feitas para aquela Diretiva, de acordo 

com a tabela de correspondência 

constante do seu anexo III. 

3 - […].  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - […].  
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pelo Código do Procedimento 

Administrativo;  

b) Ao acesso a informação e a 

documentos relativos à segurança 

interna e externa e à investigação 

criminal, ou à instrução tendente a 

aferir a responsabilidade 

contraordenacional, financeira, 

disciplinar ou meramente 

administrativa, que se rege por 

legislação própria;  

c) Ao acesso a documentos notariais e 

registrais, a documentos de 

identificação civil e criminal, a 

informação e documentação 

constantes do recenseamento eleitoral, 

bem como ao acesso a documentos 

objeto de outros sistemas de 

informação regulados por legislação 

especial;  

d) Ao acesso a informação e 

documentos abrangidos pelo segredo 

de justiça, segredo fiscal, segredo 

estatístico, segredo bancário, segredo 

médico e demais segre- dos 

profissionais, bem como a documentos 

na posse de inspeções-gerais e de 

outras entidades, quando digam 

respeito a matérias de que resulte 

responsabilidade financeira, disciplinar 

ou meramente administrativa, desde 

que o procedimento esteja sujeito a 

regime de segredo, nos termos da lei 

aplicável.  

 

Artigo 3.º 

Definições 

1 — Para efeitos da presente lei, 

considera-se:  

a) «Documento administrativo» 

qualquer conteúdo, ou parte desse 

Artigo 3.º 

[…] 

1 - […]: 

 

a) «Anonimização», o processo de 

transformar documentos em 
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conteúdo, que esteja na posse ou seja 

de- tido em nome dos órgãos e 

entidades referidas no artigo seguinte, 

seja o suporte de informação sob forma 

escrita, visual, sonora, eletrónica ou 

outra forma material, neles se 

incluindo, designadamente, aqueles 

relativos a;  

i) Procedimentos de emissão de atos e 

regulamentos administrativos;  

ii) Procedimentos de contratação 

pública, incluindo os contratos 

celebrados;  

iii) Gestão orçamental e financeira dos 

órgãos e entidades;  

iv) Gestão de recursos humanos, 

nomeadamente os dos procedimentos 

de recrutamento, avaliação, exercício 

do poder disciplinar e quaisquer 

modificações das respetivas relações 

jurídicas.  

b) «Documento nominativo» o 

documento administrativo que 

contenha dados pessoais, definidos 

nos termos do regime legal de proteção 

de dados pessoais;  

c) «Formato aberto» um formato de 

ficheiro disponibilizado ao publico e 

reutilizável independentemente da 

plataforma utilizada, nos termos do 

regime jurídico que regula a adoção de 

normas abertas para a informação em 

suporte digital na Administração 

Pública;  

d) «Formato legível por máquina» um 

formato de ficheiro estruturado de 

modo a ser possível, por meio de 

aplicações de software, nele identificar, 

reconhecer e extrair dados específicos, 

incluindo declarações de facto, bem 

como a sua estrutura interna;  

documentos anónimos que não digam 

respeito a uma pessoa singular 

identificada ou identificável, ou o 

processo de tornar anónimos os dados 

pessoais, por forma a que a pessoa em 

causa não seja ou deixe de ser 

identificável; 

b) «Conjuntos de dados de elevado 

valor», documentos ou dados 

identificados por atos de execução da 

Comissão cuja reutilização está 

associada a importantes benefícios 

socioeconómicos; 

c) «Dados abertos», dados em 

formato aberto que podem ser 

utilizados, reutilizados e partilhados por 

qualquer pessoa e para qualquer 

finalidade, nos termos da presente lei;  

d) «Dados dinâmicos», 

documentos ou dados em formato 

digital, sujeitos a atualizações 

frequentes ou em tempo real, em 

particular devido à sua volatilidade ou 

rápida obsolescência, como os dados 

gerados por sensores;  

e) «Dados de investigação», 

documentos ou dados em formato 

digital, com exceção das publicações 

científicas, que são recolhidos ou 

produzidos no decurso de atividades 

de investigação científica e utilizados 

como elementos de prova no processo 

de investigação, ou que são 

geralmente considerados na 

comunidade de investigação como 

necessários para validar os resultados 

da investigação; 

f) «Dados Pessoais», os dados 

pessoais na aceção do artigo 4.º, n.º 1 

do Regulamento (U.E.) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 
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e) «Informação ambiental» quaisquer 

informações de natureza 

administrativa, sob forma escrita, 

visual, sonora, eletrónica ou outra 

forma material, relativas:  

i) Ao estado dos elementos do 

ambiente, como o ar e a atmosfera, a 

água, o solo, a terra, a paisagem e as 

áreas de interesse natural, incluindo as 

zonas húmidas, as zonas litorais e 

marinhas, a diversidade biológica e 

seus componentes, incluindo os 

organismos geneticamente 

modificados, e a interação entre esses 

elementos;  

ii) A fatores como as substâncias, a 

energia, o ruído, as radiações ou os 

resíduos, incluindo os resíduos 

radioativos, emissões, descargas e 

outras libertações para o ambiente, que 

afetem ou possam afetar os elementos 

do ambiente referidos na alínea 

anterior;  

iii) A medidas políticas, legislativas e 

administrativas, designadamente 

planos, programas, acordos 

ambientais e ações que afetem ou 

possam afetar os elementos ou fatores 

referidos nas subalíneas anteriores, 

bem como medidas ou ações 

destinadas à sua proteção;  

iv) A relatórios sobre a implementação 

da legislação ambiental;  

v) A análises custo-benefício e outras 

avaliações e cenários económicos 

utilizados no âmbito das medidas e 

atividades, em matéria ambiental, 

referidas na subalínea iii);  

vi) Ao estado da saúde e à segurança 

das pessoas, incluindo 

designadamente a contaminação da 

27 de abril de 2016, relativo à proteção 

das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses 

dados;  

g) [Anterior alínea a)]; 

h) [Anterior alínea b)]; 

i) «Formato aberto», um formato 

de dados disponibilizado ao público 

sem qualquer restrição e reutilizável, 

independentemente da plataforma 

utilizada, nos termos do regime jurídico 

que estabelece a adoção de normas 

abertas nos sistemas informáticos do 

Estado; 

j) [Anterior alínea d)]; 

k) [Anterior alínea e)]; 

l) [Anterior alínea f)]; 

m) «Reutilização», a utilização, por 

pessoas singulares ou coletivas, de 

documentos administrativos ou dados 

na posse ou detidos em nome dos 

órgãos e entidades referidos no artigo 

seguinte, para fins comerciais ou não 

comerciais diferentes do fim inicial para 

o qual os documentos foram 

produzidos. 
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cadeia alimentar, as condições de vida, 

os locais de interesse cultural e 

construções, na medida em que sejam 

ou possam ser afetados pelo estado 

dos elementos referidos na subalínea 

i), ou, através desses elementos, pelos 

fatores ou medidas referidas nas 

subalíneas ii) e iii);  

f) «Norma formal aberta» uma norma 

estabelecida em forma escrita, que 

pormenoriza especificações no que diz 

respeito aos requisitos para assegurar 

a interoperabilidade de software;  

g) «Reutilização» a utilização, por 

pessoas singulares ou coletivas, de 

documentos administrativos, para fins 

comerciais ou não comerciais 

diferentes do fim inicial de serviço 

público para o qual os documentos 

foram produzidos.  

2 — Não se consideram documentos 

administrativos, para efeitos da 

presente lei:  

a) As notas pessoais, esboços, 

apontamentos, comunicações 

eletrónicas pessoais e outros registos 

de natureza semelhante, qualquer que 

seja o seu suporte;  

b) Os documentos cuja elaboração não 

releve da atividade administrativa, 

designadamente aqueles referentes à 

reunião do Conselho de Ministros e ou 

à reunião de Secretários de Estado, 

bem como à sua preparação;  

c) Os documentos produzidos no 

âmbito das relações diplomáticas do 

Estado português.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - […]. 

 

Artigo 6.º 

Restrições ao direito de acesso 

 

Artigo 6.º 

[…] 
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1 — Os documentos que contenham 

informações cujo conhecimento seja 

avaliado como podendo pôr em risco 

interesses fundamentais do Estado 

ficam sujeitos a interdição de acesso 

ou a acesso sob autorização, durante o 

tempo estritamente necessário, através 

de classificação operada através do 

regime do segredo de Estado ou por 

outros regimes legais relativos à 

informação classificada.  

2 — Os documentos protegidos por 

direitos de autor ou direitos conexos, 

designadamente os que se encontrem 

na posse de museus, bibliotecas e 

arquivos, bem como os documentos 

que revelem segredo relativo à 

propriedade literária, artística, industrial 

ou científica, são acessíveis, sem 

prejuízo da aplicabilidade das 

restrições resultantes do Código do 

Direito de Autor e dos Direitos Conexos 

e do Código da Propriedade Industrial 

e demais legislação aplicável à 

proteção da propriedade intelectual.  

3 — O acesso aos documentos 

administrativos preparatórios de uma 

decisão ou constantes de processos 

não concluídos pode ser diferido até à 

tomada de decisão, ao arquivamento 

do processo ou ao decurso de um ano 

após a sua elaboração, consoante o 

evento que ocorra em primeiro lugar.  

4 — O acesso ao conteúdo de 

auditorias, inspeções, inquéritos, 

sindicâncias ou averiguações pode ser 

diferido até ao decurso do prazo para 

instauração de procedimento 

disciplinar.  

5 — Um terceiro só tem direito de 

acesso a documentos nominativos:  

1 - […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - […]. 

 

 

 

 

 

 

 

4 - […]. 

 

 

 

 

 

5 - […]. 
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a) Se estiver munido de autorização 

escrita do titular dos dados que seja 

explícita e específica quanto à sua 

finalidade e quanto ao tipo de dados a 

que quer aceder;  

b) Se demonstrar fundamentadamente 

ser titular de um interesse direto, 

pessoal, legítimo e constitucionalmente 

protegido suficientemente relevante, 

após ponderação,  

no quadro do princípio da 

proporcionalidade, de todos os direitos 

fundamentais em presença e do 

princípio da administração aberta, que 

justifique o acesso à informação.  

6 — Um terceiro só tem direito de 

acesso a documentos administrativos 

que contenham segredos comerciais, 

industriais ou sobre a vida interna de 

uma empresa se estiver munido de 

autorização escrita desta ou 

demonstrar fundamentadamente ser 

titular de um interesse direto, pessoal, 

legítimo e constitucionalmente 

protegido suficientemente relevante 

após ponderação, no quadro do 

princípio da proporcionalidade, de 

todos os direitos fundamentais em 

presença e do princípio da 

administração aberta, que justifique o 

acesso à informação.  

7 — Sem prejuízo das demais 

restrições legalmente previstas, os 

documentos administrativos ficam 

sujeitos a interdição de acesso ou a 

acesso sob autorização, durante o 

tempo estritamente necessário à 

salvaguarda de outros interesses 

juridicamente relevantes, mediante 

decisão do órgão ou entidade 

competente, sempre que contenham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - […]: 
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informações cujo conhecimento seja 

suscetível de:  

a) Afetar a eficácia da fiscalização ou 

supervisão, incluindo os planos, 

metodologias e estratégias de 

supervisão ou de fiscalização;  

b) Colocar em causa a capacidade 

operacional ou a segurança das 

instalações ou do pessoal das Forças 

Armadas, dos serviços de informações 

da República Portuguesa, das forças e 

serviços de segurança e dos órgãos de 

polícia criminal, bem com a segurança 

das representações diplomáticas e 

consulares; ou  

c) Causar danos graves e dificilmente 

reversíveis a bens ou interesses 

patrimoniais de terceiros que sejam 

superiores aos bens e interesses 

protegidos pelo direito de acesso à 

informação administrativa.  

8 — Os documentos administrativos 

sujeitos a restrições de acesso são 

objeto de comunicação parcial sempre 

que seja possível expurgar a 

informação relativa à matéria 

reservada.  

9 – Sem prejuízo das ponderações 

previstas nos números anteriores, nos 

pedidos de acesso a documentos 

nominativos que não contenham dados 

pessoais que revelem a origem étnica, 

as opiniões políticas, as convicções 

religiosas ou filosóficas, a filiação 

sindical, dados genéticos, biométricos 

ou relativos à saúde, ou dados relativos 

à intimidade da vida privada, à vida 

sexual ou à orientação sexual de uma 

pessoa, presume-se, na falta de outro 

indicado pelo requerente, que o pedido 

 

 

a) […];  

 

 

 

 

b) Colocar em causa a capacidade 

operacional ou a segurança das 

instalações ou do pessoal das Forças 

Armadas, dos serviços de informações 

da República Portuguesa, das forças e 

serviços de segurança e dos órgãos de 

polícia criminal, dos estabelecimentos 

prisionais e centros educativos 

previstos na Lei n.º 166/99, de 14 de 

setembro, na sua redação atual, que 

aprova a Lei Tutelar Educativa, bem 

com a segurança das representações 

diplomáticas e consulares; ou  

c) […]. 

8 - […]. 

 

 

 

 

 

9 - […]. 
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se fundamenta no direito de acesso a 

documentos administrativos. 

 

Artigo 11.º 

Divulgação ativa de informação 

relativa ao ambiente 

 

1 — Os órgãos e entidades a quem se 

aplica a presente lei recolhem e 

organizam a informação ambiental no 

âmbito das suas atribuições e 

asseguram a sua divulgação ao público 

de forma sistemática e periódica, 

nomeadamente de forma eletrónica, 

devendo assegurar a sua 

disponibilização progressiva em bases 

de dados facilmente acessíveis através 

da Internet. 

2 — A informação a que se refere o 

presente artigo deve ser atualizada no 

mínimo semestralmente, e incluir, pelo 

menos: 

a) Textos de tratados, convenções ou 

acordos internacionais e da legislação 

nacional e europeia sobre ambiente ou 

com ele relacionada; 

b) Políticas, planos e programas 

relativos ao ambiente; 

c) Relatórios sobre a execução dos 

instrumentos refe- ridos nas alíneas 

anteriores; 

d) Um relatório nacional sobre o estado 

do ambiente, nos termos do número 

seguinte; 

e) Dados ou resumos dos dados 

resultantes do controlo das atividades 

que afetam ou podem afetar o 

ambiente; 

f) Licenças e autorizações com impacto 

significativo sobre o ambiente, acordos 

sobre ambiente ou referência ao local 

Artigo 11.º 

[…] 

 

 

1 - […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - […]: 

 

 

 

a) […]; 

 

 

 

b) […]; 

 

c) […]: 

 

 

d) […]; 

 

 

e) […]; 

 

 

 

 

f) […]; 
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onde tais informações podem ser 

solicitadas ou obtidas; 

g) Estudos de impacte ambiental e 

avaliações de risco relativas a 

elementos ambientais mencionados na 

subalínea i) da alínea e) do n.º 1 do 

artigo 3.o, ou referência ao local onde 

tais informações podem ser solicitadas 

ou obtidas. 

3 — O relatório nacional sobre o estado 

do ambiente, cuja elaboração e 

publicação anual compete ao membro 

do Governo responsável pela área do 

ambiente, inclui informação sobre a 

qualidade do ambiente e as pressões 

sobre ele exercidas. 

4 — Os órgãos e entidades públicas 

competentes devem garantir que, em 

caso de ameaça iminente para a saúde 

humana ou o ambiente, causada por 

ação humana ou por fenómenos 

naturais, sejam divulgadas 

imediatamente todas as informações 

ambientais que permitam às 

populações em risco tomar medidas 

para evitar ou reduzir os danos 

decorrentes dessa ameaça. 

 

 

 

 

g) Estudos de impacte ambiental e 

avaliações de risco relativas a 

elementos ambientais mencionados na 

subalínea i) da alínea k) do n.º 1 do 

artigo 3.º, ou referência ao local onde 

tais informações podem ser solicitadas 

ou obtidas. 

3 - […]. 

 

 

 

 

 

 

4 - […]. 

 

Artigo 17.º 

Direito de acesso à informação 

ambiental 

 

Os órgãos e entidades a quem se 

aplica a presente lei asseguram o 

direito de acesso à informação 

ambiental nos termos previstos na 

secção anterior, devendo ainda:  

a) Disponibilizar ao público, 

gratuitamente, listas com a designação 

de todos os órgãos e entidades que 

detêm informação ambiental, 

Artigo 17.º 

[…] 

 

 

[…]: 

 

 

 

 

a) […]; 
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preferencialmente em sítio único, na 

Internet, que centralize os respetivos 

sítios onde a informação está 

acessível, e a identidade do 

responsável pelo acesso, nos termos 

do artigo 9.º;  

b) Criar e manter instalações 

adequadas à consulta da informação, 

prestando apoio ao público no 

exercício do direito de acesso;  

c) Adotar procedimentos que garantam 

a uniformização da informação 

ambiental, de forma a assegurar uma 

informação exata, atualizada e 

comparável;  

d) Indicar, quando fornecerem a 

informação ambiental referida nas 

subalíneas i) e ii) da alínea e) do n.º 1 

do artigo 3.º, onde pode ser encontrada 

e obtida, quando disponível, a 

informação sobre os procedimentos de 

medição utilizados para recolha 

daquela, incluindo os métodos de 

análise, de amostragem e de 

tratamento prévio das amostras, ou 

referência ao procedimento 

normalizado utilizado na recolha de 

informação.  

 

 

 

 

 

 

 

b) […]; 

 

 

 

c) […]; 

 

 

 

 

d) Indicar, quando fornecerem a 

informação ambiental referida nas 

subalíneas i) e ii) da alínea k) do n.º 1 

do artigo 3.º, onde pode ser encontrada 

e obtida, quando disponível, a 

informação sobre os procedimentos de 

medição utilizados para recolha 

daquela, incluindo os métodos de 

análise, de amostragem e de 

tratamento prévio das amostras, ou 

referência ao procedimento 

normalizado utilizado na recolha de 

informação. 

 

Artigo 19.º 

Princípios gerais 

 

1 - Os documentos administrativos cujo 

acesso seja autorizado, nos termos da 

presente lei, podem ser reutilizados.  

2 - As disposições da presente secção 

não prejudicam a utilização de textos 

de convenções, leis, regulamentos, 

relatórios ou decisões administrativas, 

judiciais ou de quaisquer órgãos ou 

entidades do Estado ou da 

Artigo 19.º 

Âmbito de reutilização 

 

1 - Os documentos administrativos 

cujo acesso seja autorizado, nos 

termos da presente lei, podem ser 

reutilizados para fins comerciais ou não 

comerciais, salvo o disposto em 

legislação específica em contrário. 

2 - […]. 
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Administração Publica, bem como a 

utilização de traduções oficiais destes 

textos.  

3 — As disposições da presente 

secção não são aplicáveis aos 

documentos detidos ou elaborados por:  

a) Empresas de radiodifusão de serviço 

público, suas filiais e outras entidades 

que cumpram funções de radiodifusão 

de serviço público;  

b) Estabelecimentos de ensino e 

investigação, incluindo organizações 

criadas com vista à transferência de 

resultados de investigação, escolas e 

instituições de ensino superior, com 

exceção das respetivas bibliotecas;  

c) Pessoas coletivas públicas ou 

privadas que se dediquem à prestação 

de serviços e atividades culturais, 

exceto bibliotecas, museus e arquivos.  

4 — A troca de documentos 

administrativos entre os órgãos e 

entidades referidos no artigo 4.º, 

exclusivamente no âmbito do 

desempenho das suas funções e dos 

fins de interesse público que lhes 

compete prosseguir, não constitui 

reutilização.  

5 - Salvo acordo da entidade que os 

detenha, quem reutilizar documentos 

administrativos não pode alterar a 

informação neles vertida, nem deve 

permitir que o seu sen- tido seja 

desvirtuado, devendo mencionar 

sempre as fontes, bem como a data da 

última atualização da informação.  

6 - Os documentos são 

disponibilizados no formato ou 

linguagem em que já́ existam e, se 

adequado, em formatos abertos e 

legíveis por máquina, com os 

 

 

 

3 - [Revogado]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - […]. 

 

 

 

 

 

 

 

5 - […]. 

 

 

 

 

 

 

 

6 - […]. 
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respetivos meta- dados, devendo 

ambos respeitar normas formais 

abertas.  

7 — O disposto no número anterior 

deve ser cumprido na medida do 

possível, não implicando, para a 

entidade detentora, o dever de criar ou 

adaptar documentos ou de fornecer 

extratos, caso isso envolva um esforço 

desproporcionado que ultrapasse a 

simples manipulação dos mesmos.  

 

 

 

 

7 - […]. 

 

 

 

 

 

 

 

8 - Não é exigível aos órgãos e 

entidades da administração pública 

que mantenham a produção, 

disponibilização e o armazenamento 

de determinado tipo de documento com 

vista à sua reutilização. 

9 - As entidades sujeitas à presente 

lei devem procurar que os documentos 

e dados que produzam ou 

disponibilizem sejam, sempre que 

possível, abertos desde a sua 

conceção, tendo em vista a sua 

disponibilização futura. 

10 - Os órgãos e entidades da 

administração pública não podem 

invocar o direito do fabricante de uma 

base de dados de proibir a reutilização 

da totalidade ou de uma parte 

substancial do conteúdo da mesma, 

conforme previsto no n.º 1 do artigo 

12.º do Decreto-Lei n.º 122/2000, de 4 

de julho, na sua redação atual, com o 

intuito de impedir a reutilização de 

documentos ou de a restringir para 

além dos limites estabelecidos na 

presente lei. 

 

 

Artigo 19.º-A 

Dados dinâmicos 

1 - Os órgãos e entidades da 



________________________________________________________ 

 

 

Proposta de Lei n.º 88/XIV/2.ª (Governo) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 35 

 

 

NOTA TÉCNICA  

Administração Pública disponibilizam 

dados dinâmicos para reutilização 

imediatamente após a respetiva 

recolha, através de Interface de 

Programação de Aplicações (IPA) 

adequado e sempre que se justifique, 

sob a forma de descarregamento em 

bloco.  

2 - Caso a disponibilização imediata 

dos dados dinâmicos, nos termos do 

número anterior, seja suscetível de 

exceder as capacidades financeiras e 

técnicas do organismo do setor público, 

impondo-lhe um esforço 

desproporcionado, pode a mesma 

ocorrer num prazo razoável ou com 

restrições técnicas temporárias que 

não prejudiquem injustificadamente a 

exploração do seu potencial económico 

e social.  

3 - Os dados abertos que sejam 

disponibilizados através do recurso a 

IPA devem ser registados nos 

catálogos de dados disponibilizados no 

portal dados.gov. 

 

Artigo 20.º 

Documentos excluídos 

 

Não podem ser objeto de reutilização: 

a) Documentos elaborados no 

exercício de uma atividade de gestão 

privada da entidade em causa; 

b) Documentos cujos direitos de autor 

ou direitos conexos pertençam a 

terceiros ou cuja reprodução, difusão 

ou utilização possam configurar 

práticas de concorrência desleal; 

c) Documentos nominativos, salvo 

autorização do titular, disposição legal 

que a preveja expressamente ou 

Artigo 20.º 

[…] 

 

Não podem ser objeto de reutilização 

os documentos: 

a) Decorrentes do exercício de uma 

atividade de gestão privada da 

entidade em causa;  

b) Cujos direitos de propriedade 

intelectual sejam detidos por terceiros 

ou cuja reprodução, difusão ou 

utilização possam configurar práticas 

de concorrência desleal;  

c) Nominativos, salvo autorização 

do titular, disposição legal que a 
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quando os dados pessoais possam ser 

anonimizados sem possibilidade de 

reversão, devendo nesse caso aplicar-

se, no âmbito da autorização 

concedida e nos termos do n.º 1 do 

artigo 23.o, a previsão de medidas 

especiais de segurança destinadas a 

proteger os dados sensíveis, de acordo 

com o regime legal de proteção de 

dados pessoais; 

d) Partes de documentos que contêm 

apenas logótipos, brasões e insígnias. 

 

preveja expressamente, fundamento 

legal ao abrigo da legislação aplicável 

em matéria de dados pessoais para o 

seu tratamento ou quando os dados 

pessoais possam ser anonimizados 

sem possibilidade de reversão, 

devendo nesse caso prever-se, no 

âmbito da autorização concedida e nos 

termos do n.º 1 do artigo 23.º, medidas 

especiais de segurança destinadas a 

proteger as categorias especiais de 

dados, e em geral aqueles cujo acesso 

ou reutilização seja excluído ou restrito 

por força do regime legal de proteção 

de dados pessoais;  

d) Que contenham apenas 

logótipos, brasões e insígnias;  

e) Na posse de empresas públicas 

quando relacionados com atividades 

diretamente expostas à concorrência; 

f) Que contenham categorias 

especiais de dados em razão de:  

i) Proteção da segurança do Estado, 

defesa ou segurança pública;  

ii) Confidencialidade de dados 

estatísticos;  

iii) Confidencialidade de dados 

comerciais, nomeadamente, 

segredos de comerciais, 

profissionais ou empresariais;  

g) Na posse de empresas de 

radiodifusão de serviço público e suas 

filiais e de outros organismos ou suas 

filiais com vista ao desempenho das 

suas funções de radiodifusão de 

serviço público;  

h) Na posse de instituições 

culturais, exceto bibliotecas, incluindo 

bibliotecas de estabelecimentos de 

ensino superior, museus e arquivos;  

i) Na posse de estabelecimentos 
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de educação e ensino básico e 

secundário, de estabelecimentos de 

ensino superior, de estabelecimentos 

de investigação, incluindo 

organizações criadas com vista à 

transferência de resultados de 

investigação, salvo documentos de 

investigação, nos termos do artigo 27.º-

B. 

 

Artigo 22.º 

Resposta ao pedido de reutilização 

 

1 — A entidade a quem foi dirigido o 

requerimento de reutilização do 

documento deve, no prazo de 10 dias:  

a) Autorizar a reutilização do 

documento, indicando, se existirem, 

quais as condições ou licenças 

aplicáveis, nos termos do artigo 

seguinte; ou  

b) Indicar as razões de recusa, total ou 

parcial, de reutilização do documento, 

bem como quais as garantias de 

recurso administrativo e contencioso 

de que dispõe o requerente contra essa 

decisão, nomeadamente a 

apresentação de queixa junto da CADA 

e a intimação judicial da entidade 

requerida.  

2 — O pedido de reutilização do 

documento só pode ser indeferido com 

fundamento na violação de disposi- 

ções legais, nomeadamente de alguma 

das disposições da presente lei relativa 

ao direito de acesso e reutilização, ou 

quando o órgão ou entidade já não 

tenha uma obrigação de elaborar, deter 

ou armazenar a informação.  

3 — O dever de indicar as razões de 

recusa compreende a indicação da 

Artigo 22.º 

[…] 

 

1 - […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - […]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - […]. 
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pessoa singular ou coletiva titular do 

direito de autor ou de direitos conexos 

sobre o documento ou, em alternativa, 

a indicação da entidade licenciadora 

que cedeu o documento, quando essa 

titularidade constitua o fundamento da 

recusa da reutilização pretendida.  

4 — As indicações referidas no número 

anterior não são obrigatórias se a 

entidade requerida for uma biblioteca, 

incluindo as bibliotecas das instituições 

de ensino superior, um museu ou um 

arquivo.  

5 — O prazo previsto no n.º 1 pode ser 

prorrogado uma vez, por igual período, 

nos casos de pedidos extensos ou 

complexos, devendo o requerente ser 

informado desse facto, com indicação 

dos respetivos fundamentos, no prazo 

máximo de cinco dias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - […]. 

 

 

 

 

 

5 - […]. 

 

 

 

 

 

 

6 - O disposto nos números 

anteriores não é aplicável aos 

estabelecimentos de ensino, 

organismos que realizam investigação 

e organismos financiadores de 

investigação. 

7 - O cumprimento do dever de 

disponibilização de documentos ou 

dados para reutilização, nos termos da 

presente lei, deve, sempre que 

possível, ser realizado através da 

publicação, catalogação ou 

carregamento dos dados solicitados no 

portal dados.gov e do envio ao 

requerente do endereço de acesso aos 

mesmos nesse portal. 

 

Artigo 23.º 

Condições de reutilização 

 

Artigo 23.º 

[…] 
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1 — A autorização concedida nos 

termos do artigo anterior pode ser 

subordinada à observância de 

determinadas condições de 

reutilização, 

designadamente através de licenças 

abertas disponíveis em linha, que 

concedem direitos de reutilização mais 

amplos sem limitações tecnológicas, 

financeiras ou geográficas, e se 

baseiam em formatos de dados 

abertos. 

2 — A reutilização de documentos 

pode ainda ser sujeita a pagamento de 

taxas por parte do requerente, fixadas 

pelas entidades de acordo com o 

disposto nos números seguintes. 

3 — Sem prejuízo do disposto no artigo 

15.º do Código do Procedimento 

Administrativo é gratuita a reutilização 

dos documentos disponibilizados: 

a) Através da Internet, nos termos dos 

artigos 10.º e 11.º; ou 

b) Para fins educativos ou de 

investigação e desenvolvimento. 

4 — As taxas cobradas pela 

reutilização limitam-se aos custos 

marginais suportados com a recolha, 

produção, reprodução e divulgação do 

respetivo documento, podendo neles 

incluir-se, quando aplicável, o custo da 

anonimização dos documentos e os 

encargos de remessa, quando esta 

seja feita por via postal. 

5 — Quando o documento 

disponibilizado constituir o resultado 

material de uma atividade 

administrativa para a qual sejam 

devidas taxas ou emolumentos, os 

custos referidos no número anterior 

podem ser acrescidos de um valor 

1 - A autorização concedida nos 

termos do artigo anterior pode ser 

subordinada à observância de distintas 

condições de reutilização, a definir 

pelas entidades, caso em que deve ser 

titulada por licença disponibilizada em 

formato digital, suscetível de 

processamento eletrónico, 

designadamente: 

a) Licença predefinida de acesso 

aberto, disponível em linha, que 

concede direitos de reutilização mais 

amplos, sem limitações tecnológicas, 

financeiras ou geográficas; 

b) Licença predefinida, disponível 

em linha, de acesso com limitações 

tecnológicas, financeiras, geográficas 

ou outras; 

c) Licença não predefinida. 

2 - A reutilização de documentos ou 

dados é tendencialmente gratuita, 

podendo estar sujeita ao pagamento de 

taxas por parte do requerente, quando 

necessário, fixadas pelas entidades de 

acordo com o disposto nos números 

seguintes. 

3 - Sem prejuízo do disposto no 

artigo 15.º do Código do Procedimento 

Administrativo é gratuita a reutilização 

de: 

a) Documentos 

disponibilizados através da Internet, 

nos termos dos artigos 10.º e 11.º; 

b) Documentos 

disponibilizados para fins educativos 

ou de investigação e desenvolvimento; 

c) Conjuntos de dados de 

elevado valor, nos termos do artigo 

27.º-A; 

d) Dados de investigação, nos 

termos do artigo 27.º-B. 
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razoável, tendo em vista os custos 

diretos e indiretos dos investimentos e 

a boa qualidade do serviço, nos termos 

da legislação aplicável. 

6 — Quando o documento requerido 

integrar uma biblioteca, incluindo uma 

biblioteca das instituições de ensino 

superior, um museu ou um arquivo, as 

taxas incluem também os custos de 

preservação dos documentos e da 

cessão de direitos, e podem ser 

acrescidas de um valor razoável tendo 

em vista os custos diretos e indiretos 

dos investimentos e a boa qualidade do 

serviço, nos termos da legislação 

aplicável. 

7 — Na fixação das taxas a cobrar nos 

termos dos nú- meros anteriores, a 

entidade requerida deve basear-se nos 

custos durante o exercício 

contabilístico normal, calculados de 

acordo com os princípios 

contabilísticos aplicáveis. 

8 — As condições de reutilização e as 

taxas cobradas não devem restringir 

desnecessariamente as possibilidades 

de reutilização, não podendo a 

entidade requerida, por essa via, 

discriminar categorias de reutilização 

equivalentes ou limitar a concorrência, 

podendo no entanto reduzir ou isentar 

de taxa a reutilização requerida por 

entidades com ou sem fins lucrativos, 

desde que em prossecução de fins e 

atividades de reconhecido interesse 

social. 

 

4 - As taxas cobradas pela 

reutilização não devem, em princípio, 

exceder os custos marginais 

suportados com a recolha, produção, 

reprodução, disponibilização e 

divulgação dos documentos ou dados, 

bem como na anonimização dos dados 

pessoais e com as medidas destinadas 

a proteger informações comerciais de 

caráter confidencial, e os encargos de 

remessa, quando esta seja feita por via 

postal. 

5 - […]. 

6 - Quando o documento ou dados 

requeridos integrarem uma biblioteca, 

incluindo uma biblioteca das 

instituições de ensino superior, um 

museu ou um arquivo, as taxas incluem 

também os custos da sua recolha, 

produção, preservação bem como do 

armazenamento e da aquisição de 

direitos, e podem ser acrescidas de um 

retorno razoável do investimento tendo 

em vista os custos diretos e indiretos 

dos investimentos e a boa qualidade do 

serviço, nos termos do n.º 11 e demais 

legislação aplicável. 

7 - […]. 

8 - As condições de reutilização e as 

taxas cobradas não devem restringir 

desnecessariamente as possibilidades 

de reutilização, não podendo a 

entidade requerida, por essa via, 

discriminar categorias de reutilização 

equivalentes, incluindo a reutilização 

transfronteiriça, ou limitar a 

concorrência. 

9 - As entidades podem reduzir ou 

isentar de taxa a reutilização requerida 

por entidades com ou sem fins 

lucrativos, desde que em prossecução 
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de fins e atividades de reconhecido 

interesse social. 

10 - Os organismos do setor público 

que são obrigados a gerar receitas 

para cobrir uma parte substancial dos 

seus custos relacionados com o 

desempenho das suas missões de 

serviço público e as empresas 

públicas, podem cobrar taxas de valor 

superior ao previsto no n.º 4. 

11 - As fórmulas de cálculo das taxas 

previstas no número anterior são 

fixadas por portaria do membro do 

Governo responsável pela área da 

modernização administrativa, de 

acordo com os seguintes critérios: 

a) Comutatividade – a taxa deve 

assegurar a recuperação dos custos 

marginais, nos termos do n.º 4. 

b) Harmonização – a taxa deve ser 

calculada de acordo com os princípios 

contabilísticos aplicáveis à entidade;  

c) Sustentabilidade – a taxa deve 

permitir um retorno razoável do 

investimento, mediante a aplicação de 

uma percentagem que acresça ao valor 

dos custos marginais, mas que não 

exceda em mais de cinco pontos 

percentuais a taxa de juro fixa do 

Banco Central Europeu. 

12 - Os organismos do setor público 

que são obrigados a gerar receitas 

para cobrir uma parte substancial dos 

seus custos relacionados com o 

desempenho das suas missões de 

serviço público, referidos no n.º 10, 

constam de lista publicada no portal 

dados.gov. 

13 - Sem prejuízo do disposto no 

artigo seguinte, as fórmulas de cálculo 

das taxas aplicáveis, nos termos da 
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portaria referida no n.º 11, são 

divulgadas no portal dados.gov, o qual 

disponibiliza um simulador de cálculo 

das mesmas. 

14 - Os órgãos e entidades públicas 

que reutilizem documentos só ficam 

sujeitos às taxas e demais condições 

legais no âmbito da sua atividade de 

gestão privada. 

 

Artigo 25.º 

Proibição de acordos exclusivos 

 

1 — É proibida a celebração de 

acordos exclusivos de reutilização de 

documentos, com exceção dos casos 

em que o direito exclusivo diz respeito 

à digitalização de recursos culturais e 

dos casos em que a constituição de um 

direito exclusivo é necessária para a 

prestação de um serviço de interesse 

público.  

2 — Os acordos exclusivos celebrados 

ao abrigo do número anterior, bem 

como a respetiva fundamentação, 

devem ser transparentes e 

publicitados, sempre que possível por 

via eletrónica.  

3 — Os motivos subjacentes à 

constituição de um direito exclusivo 

devem ser objeto de um exame 

periódico, a realizar pelo menos de três 

em três anos, com exceção dos direitos 

exclusivos relativos à digitalização de 

recursos culturais, cujo período de 

exclusividade não deve, em regra, 

exceder 10 anos, devendo o referido 

exame ser realizado no 11.º ano e, 

posteriormente, se aplicável, de sete 

em sete anos.  

Artigo 25.º 

Acordos de exclusividade 

 

1 - A reutilização de documentos é 

permitida a todos os potenciais 

intervenientes no mercado.  

 

 

 

 

 

 

2 - Os acordos celebrados entre 

órgãos e entidades da Administração 

Pública ou empresas públicas que 

possuam esses documentos e 

terceiros não criam direitos de 

exclusividade. 

3 - Nos casos em que seja 

necessário atribuir um direito de 

exclusividade para a prestação de um 

serviço de interesse público, a 

respetiva fundamentação deve ser 

reavaliada, pelo menos de três em três 

anos. 

 

 

 

 

 

4 - Os acordos de exclusividade 
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4 — Nos casos em que exista um 

direito exclusivo para digitalização de 

recursos culturais, o respetivo acordo 

prevê necessariamente a 

disponibilização à entidade pública em 

causa, a título gratuito, de uma cópia 

dos recursos culturais digitalizados, a 

qual deve estar disponível para 

reutilização no termo do período de 

exclusividade.  

 

 

devem ser transparentes e publicados 

no portal dados.gov, pelo menos dois 

meses antes da respetiva data de 

entrada em vigor e, sempre que objeto 

de alteração.  

 

 

 

 

 

5 - O disposto nos números 

anteriores não se aplica à digitalização 

de recursos culturais. 

6 - Os direitos de exclusividade 

acordados para a digitalização de 

recursos culturais, não devem exceder 

o prazo de 10 anos, sem prejuízo do 

regime relativo a direito de autor e 

direitos conexos.  

7 - Caso seja excedido o prazo 

previsto no número anterior deve, 

nesse ano, ser reavaliada a respetiva 

fundamentação e posteriormente, se 

aplicável, a reavaliação deve ocorrer 

de sete em sete anos.  

8 - Nos acordos de exclusividade a 

que se refere o n.º 6 é prevista a 

entrega a título gratuito, ao organismo 

do setor público, de uma cópia dos 

recursos culturais digitalizados que 

deve estar disponível para reutilização, 

se possível em formatos abertos, no 

termo do período de exclusividade. 

9 - As disposições legais ou 

regulamentares ou práticas que, 

embora não concedendo 

expressamente um direito de 

exclusividade, visem ou sejam 

previsivelmente conducentes a uma 

limitação da disponibilidade para 

reutilização de documentos por 
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terceiros devem ser transparentes e 

publicadas em linha no portal 

dados.gov, pelo menos dois meses 

antes da sua entrada em vigor e 

sempre que objeto de alteração. 

10 - Os efeitos das disposições e 

práticas previstas no número anterior 

devem ser objeto de reavaliação 

periódica e, em qualquer caso, revistos 

de três em três anos. 

 

Artigo 27.º 

Divulgação de documentos 

disponíveis para reutilização 

 

1 — As entidades abrangidas pelas 

disposições da presente secção devem 

disponibilizar, no seu sítio na Internet, 

listas atualizadas dos documentos 

disponíveis para reutilização. 

2 — Sempre que possível, devem 

prever-se inventários dos documentos 

mais importantes, juntamente com os 

metadados conexos acessíveis, e deve 

poder ser realizada uma pesquisa 

multilingue de documentos e dados. 

3 — As informações previstas nos 

números anteriores devem ser 

organizadas num portal de existências 

descentralizadas, com vista a facilitar a 

procura de documentos e dados 

disponíveis para reutilização. 

4 — A aplicação do disposto no 

presente artigo é facultativa para as 

freguesias com menos de 10 000 

eleitores. 

 

Artigo 27.º 

[…] 

 

 

1 - As entidades abrangidas pelas 

disposições da presente secção devem 

disponibilizar, no seu sítio na Internet, 

listas atualizadas dos documentos e 

dados disponíveis para reutilização. 

2 - […]. 

 

 

 

 

 

3 - As informações previstas nos 

números anteriores devem ser 

indexadas no portal dados.gov, com 

vista a facilitar a procura de 

documentos ou dados disponíveis para 

reutilização. 

4 - Os documentos e dados abertos 

devem ser localizáveis, acessíveis, 

interoperáveis e reutilizáveis. 

 

5 - O portal dados.gov constitui-se 

como o catálogo central de dados 

abertos em Portugal, tendo como 

função agregar, referenciar, publicar e 

alojar dados abertos de diferentes 
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organismos e setores da Administração 

Pública Central, Regional e Local, 

funcionando também como um portal 

indexador de conteúdos alojados 

noutros portais ou catálogos de dados 

abertos, setoriais ou descentralizados, 

pelo que: 

a) Os dados abertos nele 

disponibilizados devem manter níveis 

de atualização e qualidade 

permanente, para que possam ser 

reutilizados com fiabilidade por 

aplicações; 

b) Os metadados conexos dos 

dados abertos devem ser sempre 

disponibilizadas de forma atualizada ao 

portal dados.gov, com vista a facilitar a 

sua procura e localização como dados 

abertos, incluindo aqui os casos em 

que a entidade produtora dos dados 

abertos os torna acessíveis a partir de 

sistemas próprios; 

c) Se a entidade produtora dos 

dados abertos não os tornar acessíveis 

a partir de sistemas próprios, deve 

disponibilizar esses dados ao portal 

dados.gov para que sejam acessíveis a 

partir desse sistema, devendo ainda 

garantir que estão aí sempre 

atualizados. 

6 - [Anterior n.º 4]. 

 

 

Artigo 27.º-A 

Conjuntos de dados de elevado valor 

 

1 - São categorias temáticas de 

conjuntos de dados de elevado valor as 

seguintes: 

a) Geoespaciais; 

b) Observação da Terra e do 

ambiente; 
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c) Meteorológicas; 

d) Estatísticas; 

e) Empresas e propriedade de 

empresas; 

f) Mobilidade. 

2 - Consideram-se incluídas no 

número anterior as categorias 

temáticas de dados de elevado valor 

que venham a ser acrescentadas pela 

Comissão ao abrigo do capítulo V da 

Diretiva 2019/1024, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 20 de junho 

de 2019, para refletir a evolução 

tecnológica e do mercado. 

3 - Os conjuntos específicos de 

dados de elevado valor, identificados 

pela Comissão Europeia ao abrigo do 

capítulo V da Diretiva 2019/1024, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

20 de junho de 2019, nas categorias 

temáticas constantes do seu anexo I 

devem ser:  

a) Disponibilizados gratuitamente, 

sem prejuízo do disposto no número 

seguinte; 

b) Legíveis por máquina; 

c) Acessíveis através de IPA; e 

d) Fornecidos sob a forma de 

descarregamento em bloco, sempre 

que se justifique; 

4 - A disponibilização sem encargos 

prevista no número anterior não se 

aplica aos conjuntos específicos de 

dados de elevado valor na posse de: 

a) Empresas públicas, quando 

conduza a uma distorção da 

concorrência nos mercados relevantes;  

b) Bibliotecas, incluindo bibliotecas 

universitárias, museus ou arquivos; 

c) Organismos do setor público que 

são obrigados a gerar receitas para 
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cobrir uma parte substancial dos seus 

custos relacionados com o 

desempenho das suas missões de 

serviço público, quando tenha um 

impacto substancial no respetivo 

orçamento, até ao termo do prazo de 

dois anos após a entrada em vigor do 

ato da Comissão referido no número 

anterior. 

 

 

Artigo 27.º-B 

Dados de investigação 

 

1 - Os dados de investigação podem 

ser reutilizados para fins comerciais ou 

não comerciais, quando: 

a) Sejam financiados por fundos 

públicos; e  

b) Os investigadores, os 

organismos que realizam investigação 

ou os organismos financiadores de 

investigação já os tenham 

disponibilizado ao público através: 

i) De um repositório institucional ou 

temático; 

ii) De outras infraestruturas de dados ou 

publicações de acesso aberto; ou  

iii) Do portal dados.gov. 

2 - Os organismos que realizam 

investigação e os organismos 

financiadores de investigação, devem 

assegurar, na divulgação de dados de 

investigação, os direitos de 

propriedade intelectual preexistentes, a 

proteção dos dados pessoais, a 

confidencialidade, a segurança e os 

interesses comerciais legítimos e as 

atividades de transferência de 

conhecimentos procurando que os 

dados sejam tão abertos quanto 

possível, mas tão fechados quanto 
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necessário.  

3 - O acesso a dados da 

investigação deve ser promovido 

mediante políticas de acesso aberto 

por defeito e que assegurem que os 

dados são localizáveis, acessíveis, 

interoperáveis e reutilizáveis.  

4 - A reutilização de dados de 

investigação ao abrigo do presente 

artigo é gratuita.» 

 

Artigo 46.º 

Disposições transitórias 

 

1 — Os acordos exclusivos existentes 

que não respeitem o disposto no n.º 1 

do artigo 25.o da presente lei, caducam 

no termo do respetivo contrato ou, em 

qualquer caso, a 18 de julho de 2043.  

2 — O disposto no artigo 25.o da 

presente lei não prejudica a 

caducidade dos acordos exclusivos 

que já se tenha operado.  

3 — As freguesias com menos de 10 

000 eleitores dispõem de um período 

transitório de adaptação até 1 de maio 

de 2017 para assegurarem a 

publicitação da informação prevista na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 10.o  

4 — Os mandatos dos membros da 

CADA anteriores à entrada em vigor da 

presente lei, bem como os mandatos 

em curso no momento da sua entrada 

em vigor, não relevam para a aplicação 

da limitação de mandatos prevista no 

n.º 6 do artigo 29.º 

 

Artigo 46.º 

[…] 

 

1 - Os acordos de exclusividade 

existentes que não respeitem o 

disposto no artigo 25.º, caducam no 

termo do respetivo contrato ou, em 

qualquer caso: 

a) A 18 de julho de 2043, quando 

celebrados por órgãos e entidades da 

Administração Pública; 

b) A 17 de julho de 2049, quando 

tenham sido celebrados por empresas 

públicas. 

2 - […]. 

3 - […]. 

 

  

4 - […]. 

 

 


