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Assunto: solicitação de parecer ao CNCS sobre o Projeto de Lei n.º 914/XIV/2.ª (PAN) – 

Procede à alteração da Lei n.º 27/2021, de 17 de maio, que aprova a Carta Portuguesa de Direitos 

Humanos na Era Digital. 

  

 

 

 

 

PARECER 

 

 

1. O fenómeno da desinformação assimila, numa medida variável em função do concreto 

circunstancialismo, múltiplos vetores; e um respeita a naturais elementos de 

cibersegurança. Em resultado, a mais adequada resposta requer o envolvimento de 

diferentes entidades de distinta vocação e natureza. O Centro Nacional de Cibersegurança 

(CNCS)  integra aquele rol: os n.ºs 1, 2, 3 e 7 do artigo 7.º da Lei n.º 46/2018, de 13 de 

agosto — que estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço — atribui-lhe a 

missão de garantir que usa o país o ciberespaço de uma forma livre, confiável e segura, através 

da promoção da melhoria contínua da cibersegurança nacional e da cooperação 

internacional, em articulação com todas as demais autoridades competentes, bem como 

pela definição e implementação das medidas e instrumentos necessários à antecipação, 

deteção, reação e recuperação de situações que, face à iminência ou ocorrência de 

incidentes, ponham em causa o interesse nacional, o funcionamento da Administração 

Pública, dos operadores de infraestruturas críticas, dos operadores de serviços essenciais e 

dos prestadores de serviços digitais. 



 

 

2. O conceito de desinformação que integra o artigo 6.º da Lei 27/2021, de 17 de maio é 

semelhante ao preconizado no Plano de Ação Europeu contra a Desinformação, 

acrescentando o normativo nacional alguns genéricos exemplos suscetíveis de, 

preenchidos os respetivos requisitos, o integrar. 

3. Visa aquele artigo primordialmente garantir a proteção de direitos, liberdades e garantias 

dos cidadãos, nomeadamente, no que concerne à Liberdade de expressão e de informação, 

em cumprimento do disposto no artigo 37.º da Constituição da República Portuguesa, que 

visa proteger o direito de expressão e divulgação livre do pensamento e o direito de informar e ser 

informado, sem impedimentos nem discriminações. Com efeito, é expresso objetivo do Plano de 

Ação Europeu contra a Desinformação alargar o apoio à proteção a outros direitos com 

consagração constitucional, nomeadamente, outros direitos, liberdades e garantias pessoais 

— como o direito à liberdade e à segurança (Artigo 27.º da Constituição da República 

Portuguesa), o direito à Liberdade de imprensa e meios de comunicação social (Artigo 38.º 

também da Lei Fundamental), importando ainda, no âmbito constitucional, os direitos 

sociais; direitos, liberdades e garantias de participação política; direitos e deveres 

económicos e, crucialmente, o direito à informação para garantia do processo democrático 

eleitoral e da própria proteção do Estado de direito democrático. A Constituição da 

República Portuguesa estatui, logo no seu artigo 2.º — sob a epígrafe “Estado de direito 

democrático” — ser a República Portuguesa um Estado de direito democrático, baseado na soberania 

popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de 

efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a 

realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa e 

temos como inequívoco ser fundamental à estrutura e funcionamento do Estado a 

proteção da liberdade de informação e, necessariamente, a proteção contra a 

desinformação. 

4. Temos que o artigo, na sua atual forma, se propõe a defender o Estado de Direito 

Democrático através, nomeadamente, da procura de garantia de que o País usa o 

ciberespaço de uma forma livre, confiável e segura, por via da promoção da melhoria 

contínua da cibersegurança nacional e da cooperação internacional, e adequado 

funcionamento das estruturas e entidades que prestam serviços essenciais. 

5. É neste contexto que temos como útil — e, simultaneamente, bastante — a atual 

clarificação pelo legislador do significado que sufraga quanto ao intrinsecamente complexo 

conceito de desinformação. 



 

 

6. E reiteramos, por fim, ainda no âmbito das nossas competências, nada vislumbrarmos de 

objetável relativamente ao essencial do regime propugnado pela Lei n.º 27/2021, de 17 de 

maio na sua atual redação. 
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Coordenador  
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