
Amana passada – garantiu que, gra-
ças ao erro da autarquia, há cidadãos 
russos em Portugal que estão com 
medo de viajar e que alguns optaram 
mesmo por terminar qualquer ati-
vidade política.  

“O direito da proteção de dados 
nasce, em grande medida, por se 
achar que os dados sobre a vida das 
pessoas, que permitem conhecer 
a identidade de uma pessoa, seja fi-
nanceira ou genética, e as diferentes 
facetas que fazem parte da identida-
de de uma pessoa, têm uma relação 
com os seus direitos fundamentais 
mais profundos, ou seja, têm uma 
relação com o respeito pela dignida-
de dessa pessoa. No caso dos mani-
festantes russos, a proteção daquela 
informação é relevante porque pro-
tege e salvaguarda direitos não só de 
livre expressão, mas também de li-
vre participação política”, explica 
Pedro Lomba, advogado e consultor 
especialista em Direito Regulatório, 
Direito da Informação, Media e das 
Comunicações, Direito da Mobili-
dade, Consumo e Proteção de Da-
dos, na sociedade PLMJ Advogados. 

O ponto chave aqui, considera o 
mesmo especialista, “é que o acesso 
à informação confere um certo po-
der. Se eu tiver informações pes-
soais sobre uma pessoa, sobre algum 
aspeto da sua vida, eu tenho um po-
der sobre essa pessoa. É esse poder 
que tem de estar sujeito a limites 
fortíssimos, porque se não estiver 
sujeito a limites fortíssimos do pon-
to de vista jurídico são as próprias 
relações entre as pessoas que ficam 

desequilibradas. Falamos no con-
texto das manifestações, mas vemos 
isto também na relação entre as em-
presas e as pessoas – isto porque as 
pessoas são expostas a comunica-
ções comerciais de formas cada vez 
mais intensas e é preciso disciplinar 
e regular essas relações e garantir 
que essas comunicações são feitas 
com determinados fundamentos”.  

Para Rui Moreira de Resende, 
coordenador do Núcleo de Proprie-
dade Intelectual e Proteção de Dados 
da RSA Advogados, “é certo que o 
atual regulamento de Proteção de 
Dados tem um conjunto de normas 
que visa proteger os cidadãos e que as 
sociedades que tratam muitos dados 
são obrigadas a ter um provedor das 
pessoas que têm ali os seus dados. 
Sempre que há uma fuga ou um ata-
que informático, quem tenha dados 
de terceiros tratados por si tem de 
informar não só os titulares dos da-

dos bem como a Comissão Nacio-
nal de Proteção de Dados (CNPD), 
mas ainda assim era importante 
haver uma maior cultura de que es-
tes dados têm um grande valor para 
terceiros e o seu tratamento inde-
vido pode causar sérios prejuízos aos 
cidadãos. Todos já ouvimos falar de 
situações de falsa identidade e usos 
abusivos de falsa identidade de ter-
ceiros. É preciso não esquecer que os 
dados são um produto altamente 
precioso. Se olharmos para quatro ou 
cinco das sociedades comerciais 

 31 de janeiro deste ano, milhares de 
pessoas saíram à rua por toda a 
Rússia exigindo a libertação do lí-
der da oposição, Alexei Navalny, e 
três cidadãos russos residentes em 
Portugal organizaram um protesto 
com o mesmo fim em Lisboa. Muito 
provavelmente, isto nunca teria 
voltado a público, não fosse o facto 
de os dados pessoais do pequeno 
grupo (nomes, moradas e contac-
tos) terem sido enviados pela Câ-
mara Municipal de Lisboa – a quem 
os ativistas pediram autorização 
para a manifestação – para a embai-
xada russa em Portugal e também 
para Moscovo. O caso, que origi-
nou uma onda de críticas, foi reco-
nhecido por Fernando Medina. O 
autarca pediu desculpas aos envol-
vidos e explicou ter-se tratado de 
um erro no funcionamento dos ser-
viços, mas um dos ativistas – que 
participou num arraial político a se-
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“Os dados são 
um produto 
altamente 
precioso  
RUI M. RESENDE, ADVOGADO 

DADOS PESSOAIS 
CADA VEZ MAIS 

ACESSÍVEIS 
As leis são mais rigorosas, mas a tecnologia 

facilita a cedência da nossa identidade 



Especialistas consideram  
que as pessoas, de uma forma geral, 
não estão alerta para a questão  
dos dados pessoais e ‘oferecem-nos’ 
sem consciência do que estão  
a fazer, sobretudo na Internet 

“Estamos mais 
seguros,  
mas mais 
vulneráveis  
PEDRO LOMBA, ADVOGADO 
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Estados-membros e veio trazer um 
conjunto de princípios e de regras re-
lativamente aos dados pessoais e veio 
também reforçar as coimas aplicáveis 
em caso de violação de dados pessoais 
ou de tratamento ilícito de dados pes-
soais. “Vivemos nesta questão uma 
espécie de paradoxo: nunca houve da 
parte dos Estados um tão grande es-
forço em proteger os dados pessoais 
das pessoas, estamos mais seguros do 
que nunca, mas também mais vulne-
ráveis do que nunca. Nunca cada um 
de nós esteve sujeito tão intensamen-

te a práticas de vigilância, não só leva-
das a cabo pelas empresas – quan-
do entramos numa rede social perce-
bemos perfeitamente que o nosso per-
fil está a ser tratado e que cada uma das 
nossas interações ou dos nossos 
atos está a ajudar a definir um cer-
to perfil, e notamos que há aí uma cer-
ta vigilância exercida pelas grandes 
empresas de tecnologia -, mas tam-
bém há uma vigilância exercida pelos 
Estados”, diz Pedro Lomba.  

“À presente data estamos muito 
menos protegidos do que há 20 

mais valiosas nos Estados Unidos, to-
das elas tratam essencialmente dados 
pessoais, como a Google, o Facebook, 
estamos a falar daquele que hoje é 
um dos produtos mais valiosos do 
comércio”, garante. 

Práticas de vigilância 
Já existia uma diretiva europeia  ante-
rior, que foi transposta para Portugal, 
mas desde 2018 que a União Europeia 
tem o chamado Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados e esse regu-
lamento é diretamente aplicável nos 



do Pedro Lomba, “a primeira deci-
são que reconhece a existência de 
um direito à proteção de dados é 
uma decisão famosa de 1983 tomada 
pelo Tribunal Constitucional ale-
mão, num caso em que estava 
em causa o Censos na Alemanha”.  

Agora, em 2021 e em Portugal, expli-
ca, “a Comissão entendeu que os por-
tugueses que tinham respondido ao 
Censos e cujos dados estavam a ser 
tratados pela CloudFlare não tinham 
qualquer controlo sobre o tratamento 
que estava a ser feito a esses dados, em 
particular porque a empresa está su-
jeita a leis de vigilância norte-ameri-
canas pós-11 de setembro, que obri-
gam as empresas a cumprir um con-
junto de leis, mas que também signifi-
cam que os EUA exercem vigilância 
sobre cidadãos estrangeiros. Existe 
hoje uma vigilância individual que 
tem diferentes contextos: nuns casos 
é a luta contra o terrorismo, noutros a 
vigilância sanitária, se pensarmos na 
pandemia, noutros a vigilância co-
mercial – a vigilância do nosso histó-
rico de decisões comerciais”. A Do-
mingo tentou contactar a Comissão 
Nacional de Proteção de Dados para 
perceber quais são as queixas mais fre-
quentes dos cidadãos em relação à 
(des)proteção dos seus dados pessoais 
e de que forma a organização atua, 
mas até à data de fecho desta edi-
ção não obtivemos qualquer resposta. 

soais recolhidos para os Estados 
Unidos da América ou outros países. 

A CNPD exigiu nessa altura a sus-
pensão de qualquer transferência de 
dados pessoais. “O que está em cau-
sa é que os dados circularam em ser-
vidores que o Instituto Nacional de 
Estatística (INE) não sabe dizer quais 
foram e em que países estão coloca-
dos”, afirmou a presidente da 
CNPD, Filipa Calvão, quando ouvi-
da na Comissão Parlamentar de As-
suntos Constitucionais. O INE sus-
pendeu o contrato com a empre-
sa em causa e a ministra de Estado e 
da Presidência, Mariana Vieira da 
Silva, garantiu que a segurança 
do site dos Censos não seria afetada. 

Curiosamente, partilha o advoga-

Entrar numa rede social é, 
logo à partida, assinar um  
‘contrato’ de cedência de dados 
pessoais dos utilizadores 

instalar no seu computador quando 
acede a um site, mas as pessoas são 
muito desatentas a isto, entram e, sem 
grande preocupação, dizem que sim 
na maior parte dos casos.  Também se 
diga que se calhar não há a necessária 
fiscalização a esses sites para verificar 
se dizer ‘sim’ ou ‘não’  faz alguma dife-
rença”, continua o mesmo advogado. 

Em abril, pouco antes da polémica 
com as informações pessoais dos 
ativistas russos, a proteção de dados 
já tinha estado debaixo de fogo 
quando veio a público que a empre-
sa americana CloudFlare, responsá-
vel pela segurança do site do Institu-
to Nacional de Estatística que reco-
lhia as respostas aos Censos 2021, 
previa a transferência de dados pes-

“Nós constantemente fazemos 
contratos em relação aos 
nossos dados pessoais. Nunca 
foi tão fácil acumular dados  
RUI MOREIRA DE RESENDE, ADVOGADO ESPECIALISTA EM PROTEÇÃO DE DADOS
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anos porque nós constantemente fa-
zemos contratos em relação aos nos-
sos dados pessoais. Uma vez que nos 
inscrevemos numa rede social, nós 
fazemos um contrato relativo ao tra-
tamento dos nossos dados pessoais. E 
é inevitável que o façamos, para fa-
zermos parte dessas mesmas redes. 
Nessa linha diria que nunca foi tão fá-
cil tratar dados, nunca foi tão fácil 
acumular esses mesmos dados, ace-
der a esses mesmos dados e que as 
pessoas mantêm o mesmo nível de 
falta de atenção sobre os seus dados 
pessoais”, alerta o advogado Rui Mo-
reira de Resende. 

“Há uma expressão que se usa muito 
no Direito Tecnológico que é: ‘quando 
um produto é gratuito é porque o pro-
duto és tu.’ E é isto que se passa com as 
redes sociais e com um conjunto de si-
tuações em que os cidadãos entregam 
voluntariamente os seus dados. Sem-
pre que uma pessoa entra num site, se 
inscreve numa rede, acede a dar os 
seus dados para receber uma ‘news-
letter’, aceita as políticas de instalação 
de ‘cookies’ [Qualquer pessoa que na-
vegue na Internet com frequência já se 
deparou com o anúncio: ‘Este site usa 
cookies.’ Trata-se de pequenos fichei-
ros que, até 2009, eram armazenados 
nos computadores dos utilizadores 
sem o conhecimento ou consenti-
mento dos próprios]. O utilizador 
pode escolher os ‘cookies’ que quer 

BR
UN

O 
CO

LA
ÇO


