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DE: José Eduardo Cruz – Técnico Superior
PARA: Gisela Serafim- Chefe de Divisão de Publicidade 

ASSUNTO: Projeto de proposta de Lei de alteração à Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto, para 
transposição da Diretiva n.º 2009/136/CE, de 25/11

Parecer n.º 4/2012 Data: 29-05-2012

Por indicação superior, solicita-se parecer sobre a proposta de Lei de alteração à Lei n.º 41/2004, de 18 

de agosto, a qual transpõe a Diretiva n.º 2009/136/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de 

novembro de 2009, designadamente do artigo 13º-B e artigo 15º, n.º 2 da referida proposta de lei.

I-Da análise do artigo 13º B

Artigo 13.º-B

Listas para efeitos de comunicações não solicitadas

1- Às entidades que promovam o envio de comunicações para fins de marketing direto com utilização de sistemas de 

chamada e de comunicação automatizados que seja independente da intervenção humana (aparelhos de chamada 

automática), de aparelhos de telecópia ou de correio eletrónico, para fins de marketing direto cabe manter, por si 

ou por organismos que as representem, uma lista atualizada de pessoas que manifestaram expressamente e de 

forma gratuita o consentimento para a receção deste tipo de comunicações.

2- Compete à Direcção-Geral do Consumidor (DGC) manter atualizada uma lista de âmbito nacional de pessoas 

coletivas que manifestem expressamente opor-se à receção de comunicações não solicitadas para fins de marketing 

direto. 

3- Pela inclusão nas listas referidas nos números anteriores não pode ser cobrada ao titular dos dados qualquer 

quantia.

4- A inserção na lista referida no n.º 2 depende do preenchimento de formulário eletrónico disponibilizado através 

da página eletrónica da DGC.

Parecer
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5- As entidades que promovam o envio de comunicações para fins de marketing direto são obrigadas a consultar a 

lista, atualizada trimestralmente pela DGC, que a disponibiliza a seu pedido.

De referir  que a redação proposta é em tudo idêntica ao artigo 1º do Decreto-Lei n.º 62/2009, de 10 de 

março que alterou a redação do artigo 22º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro, que transpôs a 

Diretiva 2000/31/CE do Parlamento e do Conselho de 8 de junho de 2000 relativa ao Comércio 

Eletrónico, pelo que recuperamos as observações que na altura nos sucitou aquela alteração legislativa 

no que à publicidade respeitava, sendo certo que a proposta de lei sob análise não se refere a 

comunicações publicitárias, mas sim a marketing direto.

“De salientar que o artigo 22º do Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de janeiro resultou da transposição do 

artigo 13º da Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de julho de 2002 (Diretiva 

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

eletrónicas), sob a epígrafe “comunicações não solicitadas”, prevê o citado artigo desta Diretiva:

“1. A utilização de sistemas de chamada automatizados sem intervenção humana (aparelhos de 

chamada automáticos), de aparelhos de fax ou de correio eletrónico para fins de comercialização direta 

apenas poderá ser autorizada em relação a assinantes que tenham dado o seu consentimento prévio.

2. Sem prejuízo do n.º 1, se uma pessoa singular ou coletiva obtiver dos seus clientes coordenadas 

eletrónicas de contacto para correio eletrónico, no contexto da venda de um produto ou serviço, nos 

termos da Diretiva 95/46/CE, essa pessoa singular ou coletiva poderá usar essas coordenadas eletrónicas 

de contacto para fins de comercialização direta dos seus próprios produtos ou serviços análogos, desde 

que aos clientes tenha sido dada clara e distintamente a possibilidade de recusarem, de forma gratuita e 

fácil, a utilização dessas coordenadas eletrónicas de contacto quando são recolhidos e por ocasião de 

cada mensagem, quando o cliente não tenha inicialmente recusado essa utilização.

3. Os Estados-Membros tomarão as medidas necessárias para assegurar que, por forma gratuita, não 

sejam permitidas comunicações não solicitadas para fins de comercialização direta em casos diferentes 

dos referidos nos n.os 1 e 2 sem o consentimento dos assinantes em questão ou que digam respeito a 

assinantes que não desejam receber essas comunicações, sendo a escolha entre estas opções 

determinada pela legislação nacional.

4. Em todas as circunstâncias, é proibida a prática do envio de correio eletrónico para fins de 

comercialização direta, dissimulando ou escondendo a identidade da pessoa em nome da qual é 

efetuada a comunicação, ou sem um endereço válido para o qual o destinatário possa enviar um pedido 
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para pôr termo a essas comunicações.

5. O disposto nos n.os 1 e 3 aplica-se aos assinantes que sejam pessoas singulares. Os Estados-Membros 

assegurarão igualmente, no âmbito do direito comunitário e das legislações nacionais aplicáveis, que os 

interesses legítimos dos assinantes que não sejam pessoas singulares sejam suficientemente protegidos 

no que se refere a comunicações não solicitadas.”

O artigo 22º do Decreto-Lei n.º 7/2004 consagra que: “1- O envio de mensagens para fins de marketing 

direto, cuja receção seja independente de intervenção do destinatário, nomeadamente por via de 

aparelhos de chamada automática, aparelhos de telecópia ou por correio eletrónico, carece do 

consentimento prévio do destinatário” “2- Excetuam-se as mensagens enviadas a pessoas coletivas, 

ficando, no entanto, aberta aos destinatários o recurso ao sistema de opção negativa” (…). 

O disposto no n.º 1 do artigo 22º em que se exige o consentimento prévio do destinatário para o envio 

de mensagens com o fim de marketing direto, vem consagrar o sistema de opção positiva para as 

pessoas singulares, sendo o sistema de opção negativa previsto para as pessoas coletivas.

O sistema de opção positiva ou sistema opt-in é aquele em que é admitido o recurso a comunicações 

não solicitadas apenas nos casos em que o destinatário manifeste a intenção de receber essas 

comunicações.

O sistema de opção negativa ou opt-out é aquele em que é permitido o recurso ao envio de mensagens 

publicitárias não solicitadas, exceto se o destinatário se opuser a recebê-las. 

Com a alteração recentemente introduzida prevê-se a criação de uma lista de âmbito nacional, cuja 

manutenção compete à Direção-Geral do Consumidor, na qual constarão as pessoas coletivas que 

venham a manifestar o desejo genérico de não receber quaisquer comunicações publicitárias.

Deste modo, consagra-se o sistema de opt-out, a par do sistema opt-in já anteriormente previsto, ou seja 

no mesmo normativo legal existem dois sistemas difíceis de compatibilizar, pelo que importa estabelecer 

qual o sistema que prevalece.
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O nº 1 do artigo 22º do Decreto-Lei n.º 7/2004 menciona o envio de mensagens para fins marketing 

direto, enquanto que na alteração introduzida no nº 8 do artigo 22º é permitida a inscrição numa lista de 

oposição à receção de “comunicações publicitárias”. 

Importa aferir se as expressões “marketing direto” e “comunicações publicitárias” são equivalentes, ou 

se pelo contrário o âmbito de cada uma é distinto.

De acordo com J. A. Ferreira da Costa in “Direito de Negócios” – Dicionário Inglês – Português, 3ª Edição, 

Almendina, entende-se por “Marketing – o conjunto de relacionamentos enconómicos, comerciais 

financeiros e jurídicos que aproxima ou coloca em contacto direto, compradores e os vendedores. O 

marketing não se esgota na publicidade ainda que a inclua – anúncios na imprensa, spots na rádio, 

campanhas através de correio (direct mail), web sites, e-commerce são técnicas básicas de marketing. 

Mas este inclui ainda criar, desenvolver, revitilizar e manter a procura dos bens e serviços.”

No  Parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados relativo a “Princípios gerais aplicáveis ao 

marketing político no âmbito das comunicações eletrónicas, disponível em http://www.cnpd.pt , 

encontramos as seguintes definições:

Marketing: significa o conjunto de técnicas e comportamentos adotados com o objetivo de adaptar um 

bem ou um serviço ao universo a que se destina, tornando-o conhecido e distinguindo-o dos demais 

existentes e concorrentes, para que esse bem ou serviço mereça a preferência das opções tomadas pelos 

seus destinatários.

Marketing Político: é o conjunto de técnicas e comportamentos que visam adaptar uma ideia, uma 

entidade e/ou um indivíduo ao universo em que se inserem, tornando-o conhecido e salientando as 

diferenças dos demais existentes e concorrentes, com a finalidade de obter o maior número de 

preferências dos destinatários. Visam aquelas técnicas e comportamentos, assim, influenciar as atitudes, 

as ações e condutas e as opiniões dos cidadãos para as entidades e/ou indivíduos beneficiarem do seu 

apoio.

Marketing Direto: atendendo à definição dada pela FEDMA (Federação Europeia das Associações de 

Marketing Direto), é a comunicação por qualquer meio (incluindo, entre outros, o mail, fax, telefone, 

serviços em linha, etc) de todo o tipo de avisos e material promocional (“advertising or marketing 
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material”) levada a efeito pelo próprio agente (Direct Marketer”) ou por sua conta e dirigido a pessoas 

singulares, indivíduos. Para esta Federação, ainda, Direct Marketer (agente emissor do marketing direto 

ou no interesse de quem este é efetuado) é a pessoa singular ou jurídica (incluindo instituições sociais e 

políticas) que comunica por qualquer meio (incluindo, entre outros, o mail, fax, telefone, serviços em 

linha, etc) qualquer tipo de avisos e material promocional (“advertising or marketing material”) dirigido 

a pessoas singulares, indivíduos.

A comunicação publicitária será coincidente com o conceito de publicidade previsto no artigo 3º do 

Código da Publicidade, que estipula: “Considera-se publicidade, para efeitos do presente diploma, 

qualquer forma de comunicação feita por entidades de natureza pública ou privada, no âmbito de uma 

atividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, com o objetivo direto ou indireto de:

a) Promover, com vista à comercialização ou alienação, quaisquer bens ou serviços;

b) Promover ideias, princípios ou instituições.

O conceito de marketing não se esgota na publicidade, de acordo com o conceito de marketing direto 

proposto pela CNPD, esta técnica dirige-se a pessoas singulares e inclui comunicações de instituições 

sociais e partidos políticos.

Assim, o conceito de marketing direto é mais amplo do que o conceito de publicidade, ou seja as 

expressões “marketing direto” e “comunicações publicitárias” não são coincidentes.

O Decreto-Lei n.º 62/2009, de 10 de março não revoga expressamente o n.º 1 do art. 22º do Decreto-Lei 

n.º7/2004, importa esclarecer se estamos perante uma revogação tácita, na qual mesmo que o legislador 

nada diga, uma lei é revogada se há incompatibilidade entre ela e os preceitos da nova lei.

No preâmbulo do DL n.º 62/2009 refere-se que a obrigatoriedade de obtenção do consentimento prévio 

do destinatário para o envio de mensagens para fins de marketing direto já se encontra previsto. 

Parece, assim, intenção do legislador continuar a exigir aquela manifestação de vontade, 

cumulativamente com a criação da lista de âmbito nacional, de pessoas que manifestem o desejo 
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genérico de não receber quaisquer comunicações publicitárias.  

De referir que o legislador aquando da transposição da diretiva comunitária não previu a existência de 

uma lista de âmbito nacional de oposição, atendendo que era necessário o consentimento prévio por 

parte dos destinatários.

Assim, qualquer pessoa singular estava excluida como destinatária destas mensagens, na medida em que 

não tinha transmitido o consentimento prévio para a sua receção.

Até à entrada desta alteração legislativa não seria lícito o envio de mensagens para fins de marketing 

direto à generalidade dos portugueses por falta de consentimento prévio dos mesmos.

A alteração legislativa em apreço, como já referimos consagra o sistema de opt-out, ou seja os 

destinatários de comunicações publicitárias, que as não desejem receber deverão inserir os seus dados 

na referida lista nacional.

Deste modo, é lícito às empresas enviar comunicações publicitárias a todos aqueles que não constam 

naquela lista, será esta a convicção das empresas que venham a adquirir a lista, porquanto se ainda 

assim tiverem que obter o consentimento prévio dos destinatários, a lista perde a sua utilidade e poderá 

originar um aumento de conflitualidade, na medida em o sistema ora consagrado permite a 

interpretação de que o envio de comunicações publicitárias aos não inscritos é lícita.

O consentimento prévio continua a ser exigido para o envio de mensagens para fins de marketing direto, 

com exclusão de comunicações publicitárias, neste caso sendo obrigatório o consentimento do 

destinatário, pelo que a lista nacional não se destina a estas situações.

Entendemos que o disposto no nº 8 do artigo 22º, contém a regra geral aplicável relativamente ao envio 

de quaisquer comunicações publicitárias (opt-out) e o disposto no nº 1 constitui uma regra especial 

relativamente ao envio de mensagens para fins de marketing direto, com exclusão de comunicações 

publicitárias (opt-in) ou seja comunicações de instituições sociais e partidos políticos.
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Somos de parecer que o consentimento prévio do destinatário é sempre necessário para o envio de 

mensagens de marketing direto, cuja receção seja independente de intervenção do destinatário, 

nomeadamente por via de aparelhos de chamada automática, aparelhos de telecópia ou por correio 

eletrónico.

No que diz respeito às comunicações publicitárias, com a criação de uma lista nacional de destinatários 

que manifestem o desejo genérico de não receber aquelas comunicações, torna-se lícito o envio a todos 

os não inscritos.

De referir que o sistema consagrado é diferente do estabelecido na Diretiva em que é exigido o 

consentimento prévio para a comercialização direta por intermédio de fax, aparelhos de chamadas 

automáticas e correio eletrónico”.

II- Da análise do artigo 15º

Artigo 15.º

[…]

1 - Compete à CNPD a instauração e instrução de processos de contraordenação, bem como a aplicação de 

admoestações, coimas e sanções acessórias ou o arquivamento dos mesmos processos, por violação do disposto nos 

artigos 5.º, 6.º e 7.º, nos n.os 1, 2 e 4 do artigo 8.º, nos n.os 1, 2, 3 e 6 do artigo 10.º, no artigo 13.º, no artigo 

13.º- F e na alínea l) do n.º 1 do artigo 14.º.

2 - Compete ao ICP-ANACOM a instauração e instrução de processos de contraordenação, bem como a aplicação 

de admoestações, coimas e sanções acessórias ou o arquivamento dos mesmos processos, por violação do disposto no 

artigo 3.º, no artigo 3.º-A, nos n.ºs 1 e 2 do artigo 4.º, no artigo 9.º, no artigo 11.º, nos n.ºs 1 a 4 do artigo 13.º-

A, nos n.ºs 1 e 3 do artigo 13.º-B, nos n.ºs 1 e 2 do artigo 13.º-C, no artigo 13.º- F e na alínea m) do n.º 1 do 

artigo 14.

3 - A instauração e arquivamento de processos de contraordenação e a respetiva aplicação de coimas relativos aos 

ilícitos previstos no artigo anterior são da competência do conselho de administração do ICP-ANACOM, 

cabendo a instrução dos mesmos aos respetivos serviços.

4 - As competências previstas no número anterior podem ser delegadas.
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5 - O montante das coimas reverte para o Estado em 60% e para a CNPD ou para o ICP-ANACOM, conforme 

os casos, em 40%.

A entidade competente para a instauração, instrução e aplicação das coimas previstas no mencionado 

artigo 13º B é o ICP- ANACOM, conforme dispõe o n.º 2 do artigo 15º, não havendo qualquer conflito 

com o conteúdo das comunicações publicitárias, pelo que a Direção-Geral do Consumidor, nos termos 

do disposto no Código da Publicidade e do Regime das Práticas Comerciais Desleais, continua a ser a 

entidade competente.

À Consideração Superior

José Eduardo Cruz
Técnico Superior


