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Para: Associação Portuguesa de Contact Centers  

De: Sousa Machado, Ferreira da Costa & Associados 

Data: 4 de Setembro de 2019 

Assunto: Publicação da Lei de execução do Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados na ordem jurídica nacional 

 

 

No passado mês de Agosto, deu-se a publicação da Lei n.º 58/2019 que assegura a execução do 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (“RGPD”) na ordem jurídica nacional 
(https://www.cnpd.pt/bin/legis/nacional/Lei_58_2019.pdf). 

A Lei n.º 58/2019 – que revoga a Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro – surge, assim, mais de um ano depois da 
efetiva data de aplicação do RGPD. 

De entre os vários aspectos regulados, permitimo-nos destacar os seguintes: 
 

! Âmbito de Aplicação 

Relativamente ao âmbito de aplicação da Lei ora em apreço, realce-se que, para além do previsto no 

RGPD, a mesma se aplica a tratamentos de dados pessoais realizados fora do território nacional 

quando, de entre outros, (i) afetem titulares de dados que se encontrem no território nacional quando as 

atividades estejam subordinadas ao âmbito de aplicação previsto no RGPD e, bem assim, quando (ii) 

afetem dados inscritos nos postos consulares de titulares nacionais residentes no estrangeiro. 

 

! Encarregado de Proteção de Dados  
Para além das funções que lhe vinham confiadas ao abrigo do RGPD, a Lei ora em análise impõe duas 

adicionais obrigações ao DPO: (i) assegurar a realização de auditorias, quer periódicas, quer não 

programadas e (ii) sensibilizar os utilizadores para importância da deteção atempada de incidentes de 

segurança e para a necessidade de informar imediatamente o responsável pela segurança. 
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! Dados de saúde e dados genéticos 

Nos tratamentos de dados de saúde e de dados genéticos, o acesso a dados pessoais 

rege-se pelo principio da necessidade de conhecer a informação. Ao abrigo da nova Lei, é imposta às 

entidades a obrigação de efetuar o acesso aos dados de saúde e a dados genéticos exclusivamente de 

forma eletrónica, salvo quando tal não seja possível por razões técnicas ou se o titular dos dados tiver 

indicado expressamente o contrário, sendo proibida a sua transmissão posterior. 

 

É igualmente imposta a obrigação de notificar o titular de dados de saúde ou de dados genéticos de 

qualquer acesso aos seus dados, pelo que as empresas deverão ser capazes de identificar/rastrear 

esses acessos para cumprir esta obrigação. 

 

! Acreditação, certificação e códigos de conduta 

O IPAC – Instituto Português de Acreditação, I.P. é designado como autoridade competente para a 

acreditação dos organismos de certificação em matéria de proteção de dados, cabendo à Comissão 

Nacional de Proteção de Dados, por sua vez, fomentar a elaboração de códigos de conduta que regulem 

atividades determinadas. 

 

! Proteção de dados pessoais de pessoas falecidas 

O regime da proteção de dados abrange igualmente o tratamento de dados pessoais de titulares 

falecidos quando digam respeito a categorias especiais de dados, dados que se reportem à intimidade 

da vida privada, à imagem ou dados relativos às comunicações. 

 

! Portabilidade dos dados 
Quanto à portabilidade, a Lei veio estabelecer que este direito abrange apenas os dados fornecidos 

pelos respetivos titulares e que deve, sempre que possível, ter lugar em formato aberto.  

 

! Prazo de Conservação 

A nova Lei, à semelhança do RGPD, não estabelece prazos específicos. No entanto, abre a porta à 

conservação dos dados pessoais pelo prazo de prescrição dos direitos e obrigações contratuais das 

entidades (quer sejam responsáveis quer sejam subcontratantes). Assim, o prazo de conservação de 

dados pessoais é o que estiver fixado por norma legal ou regulamentar ou, na falta desta, o que se 

revele necessário para a prossecução da respetiva finalidade. 

 

! Relações Laborais 

Relativamente aos dados pessoais dos trabalhadores será de destacar, primeiramente, a norma que 

trata da legalização / legitimação do tratamento dos dados biométricos (impressão digital, facial, íris, 
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etc.), aí se prevendo que tal tratamento apenas será tido como legítimo para fins de (i) controlo de 

acesso às instalações da entidade empregadora e (ii) controlo de assiduidade dos trabalhadores. 

 

Outra novidade reside no facto de o consentimento do trabalhador não constituir requisito de legitimidade 

do tratamento dos seus dados pessoais (i) se do tratamento resultar uma vantagem jurídica ou 

económica para o trabalhador ou (ii) se esse tratamento for necessário à execução do contrato. 

 

Finalmente, a Lei impõe expressamente que os dados pessoais de trabalhadores recolhidos através de 

meios tecnológicos de vigilância à distância (por exemplo, imagens recolhidas através de câmaras de 

videovigilância) só poderão ser utilizadas em procedimento disciplinar se o forem no âmbito de 

procedimento criminal. 

 

! Videovigilância 

No que diz respeito à videovigilância, estabelecem-se alguns limites para a utilização desses sistemas, 

sendo que, segundo o novo diploma, estes não podem incidir, entre outros, sobre: 

(i) Vias públicas, propriedades limítrofes ou outros locais que não sejam do domínio exclusivo do 

responsável, exceto no que seja estritamente necessário para cobrir os acessos ao imóvel; (ii) o interior 

de áreas reservadas aos trabalhadores, designadamente zonas de refeição, vestiários, ginásios, 

instalações sanitárias e zonas exclusivamente afetas ao seu descanso.  

 

! Consentimento de menores 

Relativamente aos menores, se entidade oferecer serviços à distância, por via eletrónica, na sequência 

de um pedido do menor (os chamados serviços da sociedade de informação), e este tiver completado 13 

anos, então o menor pode dar o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais 

relacionado com esta oferta de serviços. Nos restantes casos, aplicam-se as regras gerais do Código 

Civil (o consentimento é válido se o titular tiver 18 anos, salvo casos excecionais em que o 

consentimento pode ser dado por menor que tenha completado 16 anos). 

 

! Coimas 

As coimas são graduadas em três patamares, consoante se trate de uma grande empresa, de uma PME 

ou de pessoas singulares, mantendo-se, naturalmente, os limites máximos previstos no RGPD. Assim, 

as coimas poderão oscilar entre € 500 (no caso de uma contraordenação grave cometida por uma 

pessoa singular) e € 20.000.000,00 ou 4% do volume anual global de negócios (no caso de uma 

contraordenação muito grave cometida por uma grande empresa). 
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A Lei 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 carácter continuado da infração; 

c) A dimensão da entidade, tendo em conta o numero de trabalhadores e a natureza dos serviços 

prestados.  

 

Outra novidade inserida pelo legislador português foi o de estipular 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. 

No entanto, atente-se ao facto de a CNPD defender que esta norma conduz a uma situação de 

desigualdade entre responsáveis de diferentes estados membros, pelo que o seu cumprimento contraria 

o princípio do primado do direito da União Europeia. 

 

! Entidades Públicas 

Apesar de as entidades públicas se encontrarem sujeitas ao regime sancionatório, estas podem, 

mediante pedido fundamentado, solicitar à CNPD a dispensa da aplicação de coimas durante o prazo de 

três anos a contar da entrada em vigor da Lei (ou seja, até 9 de Agosto de 2022). 

 

! Contratação pública 

A presente Lei determina que caso seja necessária a publicação de dados pessoais, não 

devem ser publicados outros dados pessoais para além do nome, sempre que este seja suficiente para 

garantir a identificação do contraente público e do cocontratante. 

 

Sem prejuízo de todo o supra exposto – que nos parece, naturalmente, de interesse para todos os 
operadores económicos – dever-se-á entender, ainda assim e com especial incidência para os contact 
centers, que as substanciais alterações organizativas, operacionais e procedimentais decorreram já da 
aplicação do próprio RGPD, não tendo, como expectável, a presente Lei trazido novidades de especial 
impacto para a sua atividade. 

Esperando que os nossos comentários correspondam às V. expectativas, permanecemos ao dispor para 
qualquer esclarecimento adicional que entendam por conveniente. 

Com os melhores cumprimentos, 

 
SOUSA MACHADO, FERREIRA DA COSTA & ASSOCIADOS,  
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL 


