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AS MEDIDAS DE UM 
ESTADO DE EMERGÊNCIA
Inclui as medidas económicas e as medidas  
de emergência anunciadas pelo Governo

20 de Março de 2020



After all it  
really is all  
of humanity 
that is under 
threat during  
a pandemic”
Margaret Chan
Médica, ex-diretora-geral da Organização  
Mundial da Saúde (OMS)
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PRIVACIDADE &  
PROTECÇÃO DE DADOS

Privacidade, 
Digital e 
Tecnologia
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Dados pessoais de saúde em contexto laboral 
O actual contexto em que o País se encontra faz surgir ou intensifica finalidades 
para o tratamento de categorias especiais de dados pessoais. De facto, poderá 
revelar-se necessário o tratamento de dados de saúde ou outras informações 
de carácter pessoal dos trabalhadores que, em circunstâncias normais, seriam 
desnecessários ou desproporcionais.

Nesse sentido, e com a finalidade de prevenir riscos para a saúde dos 
colaboradores ou na prossecução de um fim de interesse público relevante 
– como o será a saúde pública – será lícito e proporcional o tratamento de 
determinadas categorias de dados pessoais (mesmo que sensíveis), desde que 
cumpridas as medidas de segurança e confidencialidade adequadas.

Desde logo, e com o propósito de prosseguir as finalidades descritas, será lícito:
·    indagar os trabalhadores acerca de viagens ou contactos directos com zonas ou 

países de risco de contágio de COVID-19.

Por outro lado, deverão as organizações abster-se de:

·    Recolher demais dados de saúde ou substituir-se às entidades competentes, 
cumprindo apenas e estritamente o plano de contingência aprovado;

·    Revelar identidade de qualquer trabalhador infectado ou potencialmente 
infectado, sendo apenas necessária a indicação de existência de caso suspeito 
ou efectivamente positivo por forma a cumprir a finalidade de prevenção (e 
demais previstas no plano de contingência e recomendações das Autoridades).

PRIVACIDADE  
& PROTECÇÃO 
DE DADOS
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Segurança da informação e Cibersegurança
A pandemia, como frequentemente ocorre em situações 
de crise, provocou um aumento de actividades 
criminosas com o intuito de apropriação ilegítima 
de informação – sejam dados pessoais ou informação 
confidencial ou segredos de negócio – ou para a 
obtenção de vantagem económica com pedidos de 
resgate. Estas ameaças surgem de diferentes modos e 
em contextos muitos variáveis: desde emails de phishing 
com links maliciosos, até aplicações disponíveis para 
download e instalação em equipamentos móveis, a 
criatividade dos agentes criminosos tem-se revelado 
fértil no aproveitamento de uma situação de crise.

Assistimos hoje ao maior boom de teletrabalho da nossa 
História, o que aumentou exponencialmente a utilização 
das TIC para aproximar virtualmente todos os agentes 
das suas organizações, clientes, colegas e familiares. 
Muitas organizações não estavam preparadas para esta 
realidade e viram-se forçadas a recorrer a ferramentas 
que permitissem a continuidade do negócio e que 
fossem implementadas em tempo útil.

Por forma a garantir a segurança das organizações e 
de todos as pessoas, recomenda-se:

·    A utilização de soluções de VPN fidedignas e 
verificadas por equipas de IT com os conhecimentos 
técnicos necessários;

·    A implementação de soluções de acesso remoto que 
permitam a rastreabilidade do sistema, bem como 
um registo de logs e actividade;

·    Cautela reforçada na abertura e/ou partilha de emails, 
mensagens, links que possam conter malware e/ou 
cuja fonte seja de duvidosa credibilidade (ainda que 
aparente ser fidedigna);

·    Utilização exclusiva de ferramentas profissionais 
e máquinas verificadas, bem como de software 
autorizado para o desempenho de funções laborais;

·    Evitar utilização de redes de Wi-Fi públicas ou 
domésticas sem password robusta;

·    A preferência por fontes oficiais para validação e 
consulta de informações e noticias relevantes;

·    O reporte de qualquer incidente em virtude de 
aplicação ou comunicação fraudulenta ao CNCS 
(Centro Nacional de Cibersegurança) através do 
contacto cert@cert.pt ou à unidade competente 
da Polícia Judiciária (UNC3T-PJ).
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A Cerejeira Namora, Marinho Falcão 
tem uma equipa preparada para qualquer 
desafio e está pronta para dar resposta  
aos seus. 

Hoje. Amanhã. Sempre. 
Conte connosco. 

Para mais informações
geral@sociedadeadvogados.eu

COVID-19 | As medidas de um estado de emergênciaCerejeira Namora, Marinho Falcão 

6

mailto:geral%40sociedadeadvogados.eu%20?subject=


Groundbreaking Legal Trusts.
Simple.


