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A transparência da informação sobre a evolução da pandemia da Covid-19 tem vindo a demonstrar-se 

essencial para que os cidadãos compreendam e mais facilmente aceitem as medidas implementadas.  

Neste quadro, a Direção-Geral de Saúde (“DGS”) divulga diariamente informação com os totais 

nacionais de casos suspeitos, confirmados, recuperados e óbitos, bem como a distribuição regional do 

número de infetados e de óbitos. A DGS disponibiliza ainda, no seu site, informação pormenorizada 

sobre o número de infetados e de óbitos por concelho. Estes dados são fonte de informação para os 

órgãos de comunicação social e para as entidades públicas e privadas que pretendam dar-lhes 

visibilidade.  

 

Neste contexto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (“CNPD”) informa que têm sido 

apresentadas queixas de cidadãos infetados, cujos dados pessoais (de identificação e contacto) têm 

sido expostos nos sites e redes sociais de autarquias locais e que existem ainda algumas autarquias 

que não expõem os dados pessoais dos infetados, mas disponibilizam informação discriminada por 

freguesia sem acautelarem o diminuto número de casos, os quais facilmente reconduzem, em especial 

em pequenas localidades, à identificação dos doentes. 

Atenta esta situação, a CNPD definiu orientações que visam garantir a conformidade da publicação 

de informação relativa à evolução da pandemia da Covid-19 com o regime jurídico de proteção de 

dados: 

Ainda que as autarquias locais aleguem a necessidade de conhecer e divulgar dados de saúde 

identificados ou individualizados para a prossecução da sua missão genérica de garantir a saúde e a 

proteção civil das populações locais, esse tratamento de dados dependeria de uma norma legal que o 

previsse e que especificamente acautelasse os direitos e interesses dos titulares dos dados, que não 

existe.  

Deve ainda excluir-se a possibilidade de o tratamento se fundar no consentimento do titular dos 

dados, uma vez que, atendendo à especial vulnerabilidade das pessoas infetadas, bem como à sua 

situação de dependência da intervenção das autoridades públicas, dificilmente estarão reunidas as 

condições para que o consentimento seja prestado de modo livre.  

De qualquer modo, a divulgação pública da informação nos moldes acima descritos seria sempre 

desproporcionada, na medida em que a restrição dos direitos fundamentais das pessoas infetadas 
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seria excessiva face à vantagem que poderia decorrer diretamente dessa divulgação, uma vez que essa 

vantagem, a existir, poderia ser alcançada através de vias menos lesivas e intrusivas da vida privada 

dos cidadãos.  

A este propósito, a CNPD relata que várias das situações que lhe foram reportadas respeitam a casos 

em que são divulgados um ou dois infetados numa determinada freguesia com reduzida dimensão 

territorial e populacional, o que permite uma fácil identificação das pessoas infetadas.  

Essa possibilidade de identificação implica que a informação (relativa a pessoas identificáveis) integre 

o conceito de dados pessoais, ficando, em consequência, sujeita ao regime jurídico de proteção de 

dados pessoais.  

Assim, pelos mesmos argumentos explanados no ponto anterior, conclui-se pela ilegitimidade e 

desproporcionalidade da divulgação destes dados.  

Por fim, a CNPD recorda que as autarquias locais, no âmbito da sua autonomia e do legítimo 

desempenho da sua missão de garantia da saúde e da proteção civil, se devem abster de adotar 

iniciativas que impliquem a recolha e a divulgação de dados pessoais dos cidadãos quando estas 

não se baseiem na lei nem configurem a execução de orientações da DGS.  
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e 
não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt 


