
 

FLASH PROTEÇÃO DE DADOS 

PESSOAIS 
 

Lei de execução do RGPD na ordem jurídica nacional

Foi publicada, no Diário da República de 8 de agosto de 

2019, a Lei n.º 58/2019, (a “Lei de Execução”), que 

assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do 

Conselho, de 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 

(“RGPD”). 

 

Após um processo muito demorado (o que valeu mesmo 

uma advertência por parte da Comissão Europeia), e 

não isento de alguma controvérsia (provocada 

principalmente pelo parecer da Comissão Nacional de 

Protecção de Dados, fortemente crítico da proposta de 

lei apresentada), Portugal vê finalmente concretizadas 

as regras que, no próprio Regulamento, eram deixadas 

à conformação de cada Estado-membro, sendo 

algumas das quais bastante importantes para definição 

do quadro regulatório efetivamente aplicável, como o 

tratamento de dados biométricos em contexto laboral. 

Ainda assim, não se aproveitou esta oportunidade 

legislativa para regular também claramente outras 

questões de não menor importância prática, que assim 

continuarão sem beneficiar da segurança de regras 

claras e precisas, como é caso do tratamento de dados 

de saúde no âmbito de um contrato de seguro de saúde.  

De entre os aspetos regulados pela nova Lei n.º 

58/2019, destacamos os seguintes: 

Dados biométricos dos trabalhadores para controlo 

de acessos e de assiduidade 

Passa a estar especificamente prevista e reconhecida a 

legalidade do tratamento de dados biométricos para 

controlo de assiduidade e de acesso a instalações de 

trabalhadores, ficando assim resolvida a questão da 

validade do consentimento prestado para esse efeito. 

Desde que com esta finalidade específica - controlo de 

assiduidade e acessos - ficam preenchidos os requisitos 

da alínea b) do n.º 2 do artigo 9.º do RGPD, sem prejuízo 

dos direitos que assistem, ainda assim, aos titulares dos 

dados.  

Consentimento no âmbito laboral 

A Lei de Execução vem também estabelecer as 

condições nas quais se pode prescindir do 

consentimento dos trabalhadores como fundamento de 

legitimidade do tratamento de dados pessoais, o qual, 

atendendo à situação de relativa fragilidade do 

trabalhador perante o empregador, é de duvidosa 

legalidade à luz dos requisitos aplicáveis ao 

consentimento no âmbito do RGPD. Assim, e 

excetuando disposição legal em contrário, pode 

prescindir-se do consentimento do trabalhador no 

tratamento dos seus dados pessoais quando esse 

tratamento seja necessário para a execução do próprio 

contrato de trabalho, ou de outro com ele conexo, bem 

como para as respetivas diligências pré-contratuais, e 

ainda se desse tratamento resultar uma vantagem 

jurídica ou económica para o trabalhador. Nos demais 

casos, terá de procurar-se um fundamento de 

legitimidade alternativo, se possível.  

Tratamento de dados pessoais nas relações laborais 

É também estabelecido que o tratamento de dados 

pessoais dos trabalhadores se deve subordinar às 

finalidades e aos limites definidos no Código do 

Trabalho e respetiva legislação complementar, bem 

como em regimes setoriais específicos. 

Mais problemática parece ser a norma da Lei de 
Execução que limita a utilização de imagens gravadas e 
outros dados pessoais registados através da utilização 
de sistemas de vídeo ou outros meios tecnológicos de 



 

 

vigilância à distância, tratados nos termos previstos no 
artigo 20.º do Código do Trabalho, ao processo penal, 
admitindo apenas a sua utilização no âmbito disciplinar 
“na medida em que o sejam no âmbito do processo 
penal”. Atendendo às restrições de atuação dos 
empregadores que resultam da dificuldade de 
conjugação útil dos prazos do processo penal e do 
procedimento disciplinar laboral, que tornam muito difícil 
validar a utilização destes dados pessoais em processo 
disciplinar com a sua prévia utilização em sede de 
processo penal, confia-se que a jurisprudência faça uma 
interpretação teleológica desta limitação, de modo a não 
comprometer excessivamente os direitos e interesses 
dos empregadores nesta matéria.   

Tratamentos para fins de arquivo de interesse 

público, fins de investigação científica ou histórica 

ou fins estatísticos 

Relativamente ao tratamento para fins de arquivo de 

interesse público, fins de investigação científica ou 

histórica ou fins estatísticos, é estabelecida a 

preferência legal pela anonimização ou a 

pseudonimização dos dados pessoais envolvidos como 

medidas de segurança do tratamento, as quais devem 

ser incluídas nos tratamentos em causa sempre que os 

fins visados possam ser atingidos por uma destas vias. 

No caso do tratamento para fins estatísticos, 

estabelece-se mesmo a obrigatoriedade de 

anonimização ou pseudonimização dos dados, de modo 

a acautelar a tutela dos titulares dos dados, 

nomeadamente no que respeita à impossibilidade de 

reidentificação logo que concluída a operação 

estatística. 

Quando esteja em causa o tratamento de dados 

pessoais com a finalidade de arquivo de interesse 

público (mas já não privado), a investigação científica ou 

histórica ou fins estatísticos, a Lei de Execução limita 

aos titulares dos dados os direitos de acesso, 

retificação, limitação do tratamento e de oposição, na 

medida do necessário, se esses direitos forem 

suscetíveis de tornar impossível ou prejudicar 

gravemente a realização desses fins.  

Já quanto ao tratamento de dados pessoais para fins de 

investigação científica, a Lei de Execução vem abrir a 

porta a uma maior indeterminação no âmbito do 

consentimento, o qual pode abranger várias áreas de 

investigação ou ser dado apenas para domínios ou 

projetos de investigação específicos. 

Tratamento de dados de saúde e dados genéticos 

A Lei de Execução vem estabelecer um regime bastante 

rigoroso no âmbito do tratamento de dados de saúde e 

dados genéticos. Desde logo, estabelece-se a 

obrigatoriedade de que este tratamento seja efetuado 

por um profissional obrigado a sigilo ou por outra pessoa 

sujeita a dever de confidencialidade, devendo ser 

garantidas medidas adequadas de segurança da 

informação e devendo esse acesso aos dados ser feito 

exclusivamente de forma eletrónica, salvo 

impossibilidade técnica ou expressa indicação em 

contrário do titular dos dados, sendo vedada a sua 

divulgação ou transmissão posterior, assim instituindo 

um regime rigoroso para o tratamento destas categorias 

especiais de dados pessoais.   

É ainda criado um dever de sigilo a que ficam obrigados 

de um modo geral, todos os colaboradores da entidade 

responsável pelo tratamento destes dados: os titulares 

de órgãos, trabalhadores e prestadores de serviços, o 

encarregado de proteção de dados, os estudantes e 

investigadores na área da saúde e da genética e todos 

os profissionais de saúde que tenham acesso a dados 

relativos à saúde. 

Existe na Lei de Execução uma norma que estende este 

dever de sigilo a todos os titulares de órgãos e 

trabalhadores que, no contexto do acompanhamento, 

financiamento ou fiscalização da atividade de prestação 

de cuidados de saúde, tenham acesso a dados relativos 

à saúde. Ora, é defensável que entidades que atuam no 

contexto do financiamento da prestação de cuidados de 

saúde são, por exemplo, as seguradoras, no âmbito dos 

seguros de saúde. Porém, nada mais é referido a 

respeito destas entidades na Lei de Execução, pelo que 

subiste o problema do fundamento de legitimidade do 

tratamento de dados de saúde por seguradoras. 

Mais críptica parece a previsão da obrigação de 

notificação, ao titular dos dados, de qualquer acesso 

realizado aos seus dados pessoais, cabendo ao 

responsável pelo tratamento assegurar a 

disponibilização desse mecanismo de rastreabilidade e 

notificação. Uma vez que não se estabelece a 

frequência ou critérios limitativos desta obrigação, a 

norma presta-se a interpretações maximalistas, que 

esbarram em evidentes limites fácticos, pelo que se 

espera que a portaria que virá a regular estas matérias 

clarifique satisfatoriamente esta questão.  

Por fim, é consagrada a possibilidade de organizar, em 

bases de dados ou registos centralizados assentes em 

plataformas únicas, os dados relativos à saúde, quando 

tratados para efeitos das finalidades legalmente 

previstas no RGPD e na legislação nacional, desde que 

preenchidos os requisitos de segurança e de 

inviolabilidade previstos no RGPD.   

Consentimento de menores 

Uma das matérias que o RGPD acometia 

expressamente a leis de execução a aprovar pelos 

Estados-membros era a idade a partir da qual os 

menores podem prestar o seu consentimento para o 

tratamento de dados relativamente à oferta direta de 

serviços da sociedade de informação. O RGPD dava 

liberdade aos Estados-Membros para escolherem a 

idade no intervalo dos treze aos dezasseis anos, e a Lei 

de Execução veio fixar nos 13 anos a idade de 

consentimento autónomo para este efeito, a partir da 

qual já não é necessária a intervenção dos titulares das 

responsabilidades parentais, intervenção essa que, até 

então, deverá ser, «de preferência com recurso a meios 

de autenticação segura». 



 

 

Note-se que esta habilitação antecipada apenas é válida 

no domínio da oferta direta de serviços da sociedade de 

informação1, permanecendo, quanto aos restantes 

domínios o regime-regra da maioridade.  

Quer isto dizer que para tratamentos de dados como, 

por exemplo, os relacionados com investigação 

científica, entre todos os outros que não se insiram no 

âmbito dos serviços da sociedade de informação, uma 

criança nunca poderá prestar o seu consentimento 

antes dos dezoito anos, idade em que alcança a sua 

plena capacidade de exercício. Até lá terão de ser os 

titulares das responsabilidades parentais a prestar o 

consentimento em seu nome. 

Regime de controlo prévio  

Concretizando o modelo de autorresponsabilização 

introduzido pelo RGPD, a Lei de Execução vem declarar 

a cessação da vigência de todas as normas jurídicas 

que prevejam autorizações ou notificações de 

tratamento de dados à CNPD, com efeitos à data de 

entrada em vigor do RGPD. É, porém, instituída uma 

nova autorização prévia da CNPD para a captação de 

som por sistemas de videovigilância fora do período de 

encerramento das instalações.  

Estabelece-se, contudo, que as notificações e pedidos 

de autorização já decididos pela CNPD no momento da 

entrada em vigor da Lei de Execução, mas ainda não 

publicados, deverão sê-lo, ao passo que os pedidos de 

registo e de autorização pendentes na CNPD na mesma 

data caducam com a entrada em vigor do diploma.  

Nesta matéria, é ainda de referir a dispensa de 

realização de avaliação de impacto sobre a proteção de 

dados conferida aos titulares de autorizações 

anteriormente emitidas pela CNPD e respetivos 

subcontratantes, os quais ficam, contudo, sujeitos às 

demais obrigações impostas pelo RGPD.  

Pessoas falecidas 

Relativamente à delicada questão dos dados pessoais 

de pessoas falecidas, a Lei de Execução consagrou uma 

solução em que são tutelados, nos termos do RGPD; 

apenas os dados pertencentes a categorias especiais 

de dados, os que se reportem à intimidade da vida 

privada, à imagem e às comunicações, ficando 

desprovidos desta tutela os restantes dados pessoais.  

É também estabelecido que o exercício dos direitos 

previstos no RGPD, designadamente os direitos de 

acesso, retificação e apagamento são exercidos por 

                                                             
1 Nos termos da Diretiva (UE) 2015/1535 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 9 de setembro de 2015, relativa a um procedimento de 

informação no domínio das regulamentações técnicas e das regras 
relativas aos serviços da sociedade da informação, «Serviço» significa 
«qualquer serviço da sociedade da informação, isto é, qualquer 

serviço prestado normalmente mediante remuneração, à distância, por 
via eletrónica e mediante pedido individual de um destinatário de 
serviços», entendendo-se por: 

i) «à distância»: «um serviço prestado sem que as partes estejam 
simultaneamente presentes», 

quem a pessoa falecida haja designado para o efeito ou, 

na sua falta, pelos respetivos herdeiros, podendo, 

contudo, os titulares dos dados, nos termos legais 

aplicáveis, deixar determinada a impossibilidade de 

exercício dos direitos referidos no número anterior após 

a sua morte. 

Âmbito de aplicação de contraordenações 

Foi consagrada a aplicabilidade geral de 

contraordenações tanto a entidades privadas como a 

entidades públicas, mas com a possibilidade, no caso 

destas últimas, de solicitarem à CNPD a isenção de 

coimas pelo período de três anos, mediante 

requerimento fundamentado. Porém, a Lei de Execução 

é omissa quanto aos critérios em que deverá a CNPD 

basear-se para tomar tal decisão.  

Transmissão e tratamento de dados para finalidades 

diferentes por entidades públicas 

Em circunstâncias excecionais, de relevante interesse 

público devidamente fundamentado, é admitido o 

tratamento de dados pessoais por entidades públicas 

para finalidades distintas das que determinaram a 

recolha, bem como a sua transmissão entre entidades 

públicas para fins diversos dos que determinaram a 

recolha, devendo, neste último caso, esta matéria ser 

regulada por protocolo.  

Acreditação dos organismos de certificação e a 

certificação 

Fica acometida à CNPD a responsabilidade pela 

preparação dos projetos de critérios para a acreditação 

dos organismos de monitorização de códigos de 

conduta e dos organismos de certificação, que deverá 

apresentar ao Comité Europeu para a Proteção de 

Dados, e assegurar a posterior publicação dos critérios, 

caso sejam aprovados. A autoridade competente para a 

acreditação dos organismos de certificação em matéria 

de proteção de dados é o IPAC, I.P., com base nos 

critérios a definir pela CNPD.  

Delimitação das entidades públicas obrigadas à 

nomeação de Encarregado de Proteção de Dados 

A Lei de Execução vem delimitar o perímetro das 

entidades públicas obrigadas a nomear um Encarregado 

de Proteção de Dados, que são: o Estado; as regiões 

autónomas; as autarquias locais e as entidades 

supranacionais previstas na lei; as entidades 

administrativas independentes e o Banco de Portugal; 

os institutos públicos; as instituições de ensino superior 

públicas, independentemente da sua natureza; as 

ii) «por via eletrónica»: «um serviço enviado desde a origem e recebido 

no destino através de instrumentos eletrónicos de processamento 
(incluindo a compressão digital) e de armazenamento de dados, que 
é inteiramente transmitido, encaminhado e recebido por cabo, rádio, 

meios óticos ou outros meios eletromagnéticos», 
iii) «mediante pedido individual de um destinatário de serviços»: «um 
serviço fornecido por transmissão de dados mediante pedido 

individual».  
 



 

 

empresas do setor empresarial do Estado e dos setores 

empresariais regionais e locais e as associações 

públicas. 

Portabilidade dos dados 

É reconhecido aos titulares dos dados que exerçam 

perante entidades da Administração Pública o direito à 

portabilidade dos dados, quando a interoperabilidade 

dos dados não seja tecnicamente possível, o direito a 

que os mesmos lhe sejam entregues num formato digital 

aberto, de acordo com o Regulamento Nacional de 

Interoperabilidade Digital em vigor. 

Videovigilância 

Em matéria de videovigilância, a Lei de Execução veio 

consagrar como requisitos de validade do tratamento 

com finalidade de proteção de pessoas e bens as 

condições que já eram impostas pela CNPD na 

concessão de autorizações ao abrigo da lei anterior, 

designadamente a proibição de captação de imagens 

das seguintes zonas: i) vias públicas ou áreas limítrofes; 

ii) zonas de digitação de terminais multibanco ou outros 

equipamentos ATM; iii) interior de zonas reservadas a 

clientes ou utentes onde deva ser respeitada a 

privacidade (instalações sanitárias, zonas de espera e 

provadores); e iv) zonas reservadas a trabalhadores 

onde deva ser respeitada a privacidade (refeitórios, 

instalações sanitárias, vestiários), para além da 

proibição de captação de som (admitindo-se contudo 

autorização da CNPD nesse sentido). 

Liberdade de expressão e informação 

A Lei de Execução vem dispor que o exercício da 
liberdade de informação, especialmente quando revele 
categorias especiais de dados e dados de pessoas 
falecidas deve respeitar o princípio da dignidade da 
pessoa humana, bem como os direitos de personalidade 
constitucional e legalmente consagrados,  referindo que 
o tratamento para fins jornalísticos deve respeitar a 
legislação nacional sobre acesso e exercício da 
profissão, o que nos parece indicar que só os jornalistas 
se poderão escudar na liberdade e informação para se 
eximirem às regras de proteção de dados pessoais. 
 

É também estabelecido que o exercício da liberdade de 

expressão não legitima a divulgação de dados pessoais, 

tais como moradas e contactos, à exceção daqueles que 

sejam de conhecimento generalizado. 

Publicação de dados no âmbito da contratação 

pública 

No âmbito da contratação pública, fica consagrado que 

não devem ser publicados outros dados pessoais para 

além do nome, sempre que este seja suficiente para 

garantir a identificação do contraente público e demais 

partes no contrato.   

Tutela administrativa e jurisdicional 

A Lei de Execução vem estabelecer como critérios de 

determinação da medida da coima, além dos previstos 

no RGPD, os seguintes:   

a) A situação económica do agente, no caso de 
pessoa singular, ou o volume de negócios e o 
balanço anual, no caso de pessoa coletiva; 

b) O caráter continuado da infração; 
c) A dimensão da entidade, tendo em conta o 

número de trabalhadores e a natureza dos 
serviços prestados.   

 

Estipula-se ainda que, exceto em caso de dolo, a 

instauração de processo de contraordenação depende 

de prévia advertência do agente, por parte da CNPD, 

para cumprimento da obrigação omitida ou reintegração 

da proibição violada em prazo razoável. 

O regime penal de proteção de dados pessoais 

permanece, na generalidade, inalterado, sendo, no 

entanto, descriminalizadas as condutas cuja 

penalização apenas fazia sentido à luz do antigo regime 

de controlo prévio – a omissão da notificação ou o 

pedido de autorização. 
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