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A CNPD ordenou aos fornecedores de telecomunicações que 
eliminem os dados conservados ao abrigo da Lei 32/2008, 
após ter sido publicado o acórdão que declarou a 
inconstitucionalidade de algumas normas.
A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) decidiu, 
na sua reunião de 7 de junho, ordenar aos fornecedores de 
serviços de comunicações eletrónicas publicamente 
disponíveis ou de uma rede pública de comunicações a 
eliminação dos dados pessoais conservados ao abrigo do artigo 
4.º da Lei n.º 32 /2008, na sequência da publicação do acórdão 
que declara a inconstitucionalidade da referida norma.
Segundo a CNPD, é ilícito que as operadoras mantenham o 
tratamento de dados autónomo, criado especificamente ao 
abrigo da Lei n.º 32/2008 (Lei de retenção de dados), com um 
vasto conjunto de dados pessoais, incluindo dados de tráfego e 
de localização de todas as comunicações, para fins de 
investigação, deteção e repressão de crimes graves.
A declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória 

geral, proferida pelo Acórdão n.º 268/2022, de 19 de abril, do 
Tribunal Constitucional (TC), da norma constante do artigo 4.º 
da Lei n.º 32/2008, de 17 de julho, conjugada com o artigo 6.º 
da mesma lei, determina a sua nulidade, com a consequente 
impossibilidade da sua aplicação, após a publicação do citado 
acórdão no Diário da República, o que ocorreu a 3 de junho 
último.
Deste modo, a CNPD entende que, para dar execução e pleno 
cumprimento ao acórdão do Tribunal Constitucional, as 
operadoras de comunicações eletrónicas têm de pôr fim àquele 
tratamento de dados.
Assim, no exercício dos poderes conferidos pelo artigo 58.º, n.º 
2, alínea d), do Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), a CNPD 
deliberou ordenar a cada um dos fornecedores de 
comunicações eletrónicas que eliminem, no prazo de 72 horas 
desde a notificação da deliberação da CNPD, os dados 
pessoais conservados ao abrigo da Lei n.º 32/2008. Devem 
ainda, no prazo de 72 horas após a eliminação dos dados, 
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 remeter à CNPD o respetivo auto de destruição.
O Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade das 
normas acima identificadas, por violação do disposto nos 
números 1 e 4 do artigo 35.º e do n.º 1 do artigo 26.º, em 
conjugação com o n.º 2 do artigo 18.º, todos da Constituição da 
República Portuguesa. Concluiu o TC que a Lei n.º 32/2008, ao 
contrário de outras leis nacionais de combate à criminalidade, 
constitui uma solução legislativa desequilibrada, por atingir 
sujeitos relativamente aos quais não há qualquer suspeita de 
atividade criminosa. Ao conservar todos os dados de 
localização e de tráfego de todos os assinantes, abrangem-se as 
comunicações eletrónicas da quase totalidade da população, 
sem qualquer diferenciação, exceção ou ponderação face ao 

objetivo perseguido.
Assim, entendeu o Tribunal Constitucional que se transgride os 
limites da proporcionalidade, na restrição aos direitos 
fundamentais à reserva da intimidade da vida privada e à 
autodeterminação informativa. O TC considerou que a agressão 
daqueles direitos fundamentais ocorre em situações que, num 
juízo de ponderação, não são contrapesadas pelos efeitos 
positivos no combate à criminalidade. (cf. ponto 18 do acórdão 
do TC).

Fonte CNPD
Fotos FREEPIK 

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) deu 
parecer favorável a um pedido da GNR para utilizar um sistema 
de videovigilância portátil em áreas florestais consideradas 
prioritárias, para a prevenção de incêndios.
O parecer, publicado na página da CNPD com data de 29 de 
julho, refere que a utilização das imagens será feita pelas forças 
e serviços de segurança e pela Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, vigorando até 31 de outubro.
Em causa está a utilização de um sistema de videovigilância que 
visa garantir a "proteção florestal e a deteção de incêndios 
rurais nas áreas florestais dos concelhos e freguesias 
identificados como prioritárias, de acordo com a classificação 
do Instituto da Conservação das Florestas.
Segundo o parecer, o sistema é composto por nove câmaras 
portáteis que serão acopladas em aeronaves pilotadas (drones).
"As áreas objeto de fiscalização por via de videovigilância com 
apoio nestes equipamentos correspondem a zonas florestais e 
áreas desabitadas, em zonas de sombra dos postos de vigia e 
em zonas em que outras formas de vigilância não são acessíveis, 
de modo a garantir uma adequada cobertura das áreas de 
maior risco, das zonas sombra e das áreas com maior histórico 
de ocorrências e incêndios florestais", pode ler-se no 
documento.
A CNPD justifica ainda o parecer positivo a este pedido com o 
facto de o sistema de videovigilância incidir "apenas sobre 
áreas florestais desabitadas, de acesso muito difícil ou 
impossível por via terrestre, onde, portanto, não haverá em 
princípio captação de imagens de pessoas", uma vez que o 
objetivo não "o de detetar ou rastrear indivíduos".

Fonte DN/LUSA
Fotos FREEPIK 

PROTEÇÃO DE DADOS FAVORÁVEL A 
VIDEOVIGILÂNCIA EM ZONAS FLORESTAIS
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Um estudo desenvolvido pela IBM revelou que o custo médio 
de um incidente de violação de dados ronda o montante de 
4,4 milhões de dólares. A análise baseia-se em 550 violações 
de dados observadas em todo o mundo entre março de 2021 
e março de 2022 e reflete um aumento do custo médio de 
um incidente de violação de dados.
Este estudo revela, ainda, que mais de metade das organiza-
ções inquiridas aumentaram os preços dos seus produtos e 
serviços para poderem responder aos custos associados a 

incidentes de segurança.
Em suma, recordamos que a chave está na prevenção e que o 
investimento no reforço da cibersegurança das organizações é, 
cada vez mais, justificado e poderá evitar gastos adicionais de 
recuperação de incidentes. 

Fonte DPO CONSULTING
Fotos FREEPIK

CNPD APLICA PRIMEIRA SANÇÃO 
POR FALTA DE ENCARREGADO 
DE PROTEÇÃO DE DADOS

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) sancionou 
o Município de Setúbal quanto ao tratatamento de dados de 
refugiados ucranianos, com a aplicação de coima e de duas 
repreensões.
Na coima única de 170 mil euros, inclui-se a violação do 
princípio da integridade e confidencialidade dos dados e a 
violação da obrigação de designar um encarregado de 
proteção de dados (EPD). 
É a primeira vez que a CNPD aplica uma coima por a organiza-

ção não ter designado um EPD, em conformidade com o n.º 1 
do artigo 37.º do RGPD.
As repreensões dizem respeito à violação do dever de facultar 
informações ao titular aquando da recolha de dados e à violação 
do princípio da limitação da conservação dos dados.

Fonte CNPD
Fotos CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

CUSTO MÉDIO DE VIOLAÇÃO DE 
DADOS É DE 4,4 MILHÕES DE DÓLARES 
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O Conselho adotou legislação destinada a garantir um elevado 
nível comum de cibersegurança na União, a fim de reforçar 
ainda mais a resiliência e as capacidades de resposta a 
incidentes tanto do setor público como do setor privado e da UE 
no seu todo.
A nova diretiva, denominada "SRI 2", substituirá a diretiva atual 
relativa à segurança das redes e da informação (a Diretiva SRI).

Reforço da gestão e da cooperação 
em matéria de riscos e incidentes
A Diretiva SRI 2 servirá de base de referência para as medidas 
de gestão dos riscos de cibersegurança e as obrigações de 
notificação em todos os setores por ela abrangidos, como a 
energia, os transportes, a saúde e a infraestrutura digital.
A diretiva revista visa harmonizar os requisitos de ciberseguran-
ça e a aplicação de medidas de cibersegurança nos diferentes 
Estados-Membros. Para alcançar este objetivo, estabelece 
regras mínimas para um quadro regulamentar, define mecanis-
mos para uma cooperação eficaz entre as autoridades compe-
tentes de cada Estado-Membro, atualiza a lista de setores e 
atividades sujeitos a obrigações em matéria de cibersegurança 
e prevê vias de recurso e sanções para assegurar a execução.
A diretiva criará formalmente a Rede Europeia de Organizações 
de Coordenação de Cibercrises, EU-CyCLONe, que apoiará a 
gestão coordenada de incidentes e crises de cibersegurança 
em grande escala.

Alargamento do âmbito de aplicação 
das regras
Embora, ao abrigo da antiga Diretiva SRI, os Estados-Membros 
fossem responsáveis por determinar quais as entidades que 
preencheriam os critérios para serem consideradas operadores 
de serviços essenciais, a nova Diretiva SRI 2 introduz uma regra 
da limitação com base na dimensão como regra geral para a 
identificação de entidades regulamentadas. Significa isto que 
todas as entidades de média e grande dimensão que operam 
nos setores ou prestam serviços abrangidos pela diretiva serão 
incluídas no seu âmbito de aplicação.
Embora a diretiva revista mantenha esta regra geral, o seu texto 
inclui disposições adicionais para assegurar a proporcionalida

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL VS DIREITOS E LIBERDADES

UE DECIDE REFORÇAR A CIBERSEGURANÇA 
E A RESILIÊNCIA EM TODA A UNIÃO

Não há dúvida de que a cibersegurança 
continuará a ser um dos principais 
desafios dos próximos anos. 
Os riscos para as nossas economias 
e para os nossos cidadãos são enormes. 
Hoje, demos mais um passo no sentido 
de melhorar a nossa capacidade de fazer 
face a esta ameaça.

Ivan Bartoš, vice-primeiro-ministro 
responsável pela Digitalização e 
ministro do Desenvolvimento 
Regional da Chéquia



de, um nível mais elevado de gestão dos riscos e critérios 
precisos fundamentais para permitir às autoridades nacionais 
determinarem novas entidades abrangidas.
O texto clarifica igualmente que a diretiva não se aplicará a 
entidades que desenvolvam atividades nos domínios da defesa 
ou da segurança nacional, da segurança pública e da aplicação 
da lei. O sistema judicial, os parlamentos e os bancos centrais 
estão igualmente excluídos do seu âmbito de aplicação.
A Diretiva SRI 2 será igualmente aplicável às administrações 
públicas a nível central e regional. Além disso, os Estados-
Membros podem decidir que a diretiva também se aplique a 
essas entidades a nível local.

Outras alterações introduzidas pela 
nova legislação
Além disso, a nova diretiva foi alinhada pela legislação setorial 
específica, em especial o regulamento relativo à resiliência 
operacional digital do setor financeiro (DORA) e a diretiva 
relativa à resiliência das entidades críticas (REC), a fim de 
proporcionar clareza jurídica e assegurar a coerência entre a 

Diretiva SRI 2 e estes atos.
Um mecanismo facultativo de aprendizagem entre pares 
aumentará a confiança mútua e a aprendizagem com base nas 
boas práticas e experiências adquiridas na União, contribuindo 
assim para que se alcance um elevado nível comum de 
cibersegurança.
A nova legislação também simplifica as obrigações de notifica-
ção, a fim de evitar tanto notificações como encargos em 
excesso para as entidades abrangidas.

Próximas etapas
A diretiva será publicada no Jornal Oficial da União Europeia 
nos próximos dias e entrará em vigor no vigésimo dia após a sua 
publicação.
Após a entrada em vigor da diretiva, os Estados-Membros 
disporão de 21 meses para integrar as suas disposições no 
direito nacional.

Fonte UE
Fotos Genevieve ENGEL  (UE), WIKIPEDIA
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PROTEÇÃO DE DADOS 

APPLE PROPÕE SISTEMA DE PROTEÇÃO 
DE DADOS PARA JORNALISTAS E ATIVISTAS
 
JN/Agências 

A Apple vai propor no outono um sistema de proteção de dados 
para jornalistas e ativistas, depois de o caso Pegasus ter 
revelado as capacidades técnicas de alguns programas 
informáticos de espionagem.
O modo "Lockdown" é uma "proteção extrema, opcional, para 
o pequeno número de utilizadores cuja segurança digital está 
gravemente ameaçada", adiantou a Apple, em comunicado 
divulgado na quarta-feira.
Destina-se a pessoas "que podem ser visadas por ataques 
ultrassofisticados, realizados graças os programas do NSO 
Group e outras empresas mercenárias, que desenvolvem 
programas informáticos espiões por conta de governos", 
detalhou o conglomerado californiano.
Em setembro, a Apple teve de reparar com urgência uma 
vulnerabilidade que o programa Pegasus, da empresa israelita 
NSO Group, tinha sido capaz de explorar para infetar aparelhos 
iPhone, sem precisar que os utilizadores carregassem nas 
ligações ou botões armadilhados, processo designado "zero-
click".
A nova opção permite aos utilizadores a segurança completa de 
numerosos serviços e conteúdos do seu aparelho, incluindo 
anexos. Deixará também de ser possível ligar um computador 
através de um cabo a um iPhone, se este estiver bloqueado.
A Apple também prolongou o seu programa para 
investigadores em cibersegurança e vai oferecer até dois 
milhões de dólares aos piratas que lhe identifiquem falhas no 
"Lockdown".
Há um ano, um coletivo de meios internacionais revelou que o 

Pegasus tinha permitido espiar números de jornalistas, ativistas, 
empresários e políticos de vários países, incluindo o presidente 
francês, Emmanuel Macron.
O NSO Group assegurou por várias vezes que as suas 
tecnologias permitem aos Estados salvarem vidas, seguindo, 
por exemplo, pedófilos e terroristas.
Mas a Apple, que construiu o seu sucesso com base na 
excelente reputação em matéria de segurança e respeito da vida 
privada, apresentou queixa contra a sociedade israelita em 
novembro.
Acusou-a de ser responsável das "atividades malfazejas" de 
alguns dos seus clientes, como governos. "São mercenários 
amorais do século XXI que criaram máquinas de cibervigilância 
ultrassofisticadas, incitando a abusos flagrantes e rotineiros", 
tinham então indicado os advogados do grupo norte-americano 
na queixa.
Há duas semanas, a Google denunciou um programa 
informático espião italiano que serviu para piratear 
'smartphones, para espiar utilizadores em Itália e no 
Cazaquistão.
"Estas sociedades facilitam a proliferação de instrumentos de 
pirataria perigosos e armam governos que, de outra maneira, 
não seriam capazes de desenvolver estas competências", tinha 
avançado a Apple.

Fotos  TIMESOFINDIA
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CIBERSEGURANÇA: A SUA CAIXA
DE CIBERFERRAMENTAS 

[ direcionado aos cidadãos ]

https://www.cncs.gov.pt/

Com o objetivo de aumentar a resiliência do ciberespaço de 
interesse nacional, o Centro Nacional de Cibersegurança 
encoraja todos os cidadãos a adotarem as melhores práticas de 
cibersegurança, recorrendo a esta caixa de ferramentas de boas 
práticas prontas a usar.

MFA

7 Boas Práticas prontas a usar
As boas práticas descritas neste documento não seguem uma ordem específica. Os cidadãos devem adotar as mesmas de acordo 
com as suas necessidades. 

Ativação da Autenticação 
Multifator (MFA)
Proteja-se utilizando mais do que um 
fator de autenticação quando acede 
às suas contas (por exemplo, banco 
online, pagamentos online, redes 
sociais, email e outras plataformas 
online).

Gestão de Palavras-Passe
Mantenha as suas palavras-passe secretas e seguras (use uma 
frase com 12 caracteres ou mais, sem termos óbvios), evitando 
que alguém, com intenções maliciosas, aceda às sua 
plataformas protegidas com palavras-passe.

Phishing
Não clique em links ou anexos de emails e SMS suspeitos, 
nem partilhe os seus dados em resposta a essas mensagens.

Atualização de Software
Garanta que o seu software se encontra devidamente atualizado. 

“NÃO” à Desinformação
Assegure-se de que as notícias qu
e lê são veiculadas por fontes fidedignas e não partilhe 
conteúdos que não sejam de plataformas de confiança.

Uso de Antivírus
Proteja os seus dispositivos contra o 
malware com a instalação apropriada de 
um antivírus. 

Centro Nacional
de Cibersegurança

PORTUGAL

Uso de Firewall
Faça da firewall a sua “parede de fogo” 
de modo a bloquear o acesso não 
autorizado às suas redes privadas.
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