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Uma vez que as medidas que têm vindo a ser adotadas pelos governos e pelas organizações públicas 

e privadas para conter e mitigar a pandemia da doença Covid-19 podem envolver o tratamento de 

dados pessoais, o Comité Europeu para a Proteção de Dados veio, através de comunicado adotado 

no dia 19 de março, esclarecer o seguinte: 

 

 O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu 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 e que revoga a Diretiva 95/46/CE (“RGPD”) é flexível o suficiente 

para permitir o tratamento de dados de saúde, durante uma pandemia ou epidemia, sem o 

consentimento do seu titular. É o que sucede, por exemplo, quando o tratamento desses dados é 

necessário para os empregadores por razões de interesse público na área da saúde pública, para 

proteger interesses vitais ou para o cumprimento de uma obrigação legal.  
 

De acordo com a posição assumida pelo Comité Europeu para a Proteção de Dados e em 

conformidade com os princípios da minimização dos dados e da proporcionalidade, os 

empregadores apenas podem requerer a entrega de dados de saúde ou realizar exames médicos 

aos seus trabalhadores na medida em que a legislação nacional o permita. De igual modo, o 

Comité Europeu para a Proteção de Dados sustenta que os empregadores devem informar a sua 

equipa de que existem funcionários infetados e tomar as necessárias medidas de proteção. No 

entanto, nos casos em que seja necessário (e a legislação nacional o permita) revelar o nome dos 

funcionários infetados, ainda que, com uma finalidade meramente preventiva, esses funcionários 

devem ser previamente avisados.   

 

 No que concerne aos dados de comunicação eletrónica (como a geolocalização), a Diretiva 

2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento 

de dados pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações eletrónicas (“Diretiva 

ePrivacy”) e a respetiva legislação de transposição para os ordenamentos jurídicos nacionais 

impõem que, em regra, estes dados apenas podem ser utilizados quando anonimizados ou com 

o consentimento dos seus titulares. Alguns Estados-Membros consideram que os dados de 

geolocalização podem ser utilizados para monitorizar, conter ou mitigar a disseminação da 

doença Covid-19. Deste modo, as autoridades públicas devem procurar tratar esses dados de 

forma anónima, o que permite gerar relatórios sobre a concentração de dispositivos móveis 

num determinado local (“cartografia”).  
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Nos casos em que as finalidades acima referidas não possam ser atingidas através de dados 

anonimizados, o artigo 15.º da Diretiva ePrivacy permite que os Estados-Membros adotem 

medidas legislativas para salvaguardar a segurança pública. Contudo, não deixa de se alertar para 

o facto de essas medidas deverem respeitar o princípio da proporcionalidade e serem conformes 

com os princípios gerais do Direito Comunitário. O Comité Europeu para a Proteção de Dados 

assinala ainda que os Estados-Membros devem adotar os meios menos intrusivos, embora 

admita que, em circunstâncias excecionais, possa ser admissível o tracking individual dos 

cidadãos.  

 

 Em qualquer caso, será sempre necessário cumprir os princípios fundamentais da proteção de 

dados pessoais. Neste sentido, o Comité Europeu para a Proteção de Dados alerta, em especial, 

para a necessidade de o tratamento de dados pessoais se limitar às finalidades previstas (que 

devem ser específicas e explícitas), de se exercer o direito de informação dos titulares dos dados 

de modo acessível e com utilização de linguagem clara e de se adotarem as medidas técnicas e 

organizativas adequadas.  

 

O Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, que renovou a declaração de 

estado de emergência com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, prevê, 

na alínea h), do seu artigo 4.º, que fica parcialmente suspenso o exercício do direito à proteção de 

dados pessoais. Esta suspensão parcial concretiza-se na possibilidade concedida às autoridades 

competentes de determinarem que os operadores de telecomunicações enviem aos respetivos 

clientes mensagens escritas (SMS) com alertas da Direção-Geral da Saúde ou outras relacionadas 

com o combate à epidemia. 

 

Através da Deliberação 2020/170, de 16 de março, a Comissão Nacional de Proteção de Dados 

determinou a interrupção dos prazos de resposta aos projetos de deliberação em curso, com efeitos 

imediatos e até à declaração, pelo órgão de soberania competente, do fim do período excecional que o 

país atravessa.  
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