
DIREÇÃO DE APOIO PARLAMENTAR
DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO

Forma da iniciativa: Proposta de Lei

Nº da iniciativa/LEG/sessão: 11/XV/1.ª

Proponente/s: Governo

Título:

“Regula o acesso a metadados referentes a 

Comunicações Eletrónicas para fins de investigação 

criminal”

A iniciativa respeita o limite de não 

renovação na mesma sessão legislativa (nº 4 

do art. 167º CRP e nº 3 do art. 120º RAR)?

SIM

O proponente junta ficha de avaliação prévia 

de impacto de género (deliberação CL e Lei 

nº 4/2018, de 9 de fevereiro)?

SIM

Justifica-se a audição dos órgãos de 

governo próprio das regiões autónomas (art.

142º RAR e nº 2 do art. 229º CRP)?

Não parece justificar-se

A iniciativa encontra-se agendada (pela CL

ou por arrastamento)?

Não. 

O Governo apresenta a iniciativa com pedido de prioridade 

e urgência.

Comissão competente em razão da matéria e 

eventuais conexões:

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

Sem prejuízo do que vier a ficar estabelecido pela 
Conferência de Presidentes de Comissões Parlamentares.

Observações: Assinala-se que a presente iniciativa versa sobre o acesso a dados tratados pelas empresas que 

oferecem redes e ou serviços de comunicações eletrónicas para fins de investigação criminal, procedendo à 

alteração da Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto.

Parecendo poder estar em causa a restrição aos direitos à reserva da intimidade da vida privada e à 

autodeterminação informativa (previstos nos n.os 1 e 4 do artigo 35.º e no n.º 1 do artigo 26.º da Constituição), 

dever-se-á ter em consideração o respeito pelo princípio da proporcionalidade, previsto no n.º 2 do artigo 18.º 

da Constituição, atendendo aos outros valores constitucionalmente protegidos em causa, como a segurança 

interna, a legalidade democrática e o exercício da ação penal no combate à criminalidade.

NOTA DE ADMISSIBILIDADE

[Para efeitos de despacho do Senhor Presidente da Assembleia da República, nos 

termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º do Regimento]
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Sobre a matéria pronunciou-se recentemente o Tribunal Constitucional, no Acórdão n.º 268/20221.

Conclusão: A apresentação desta iniciativa parece cumprir os requisitos formais de admissibilidade previstos 

na Constituição e no Regimento da Assembleia da República.

Assembleia da República, 27 de maio de 2022

A Assessora Parlamentar,

Sónia Milhano (ext. 11822)

                                                
1 Hiperligação para o sítio da Internet do Tribunal Constitucional.


