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Grupo Parlamentar

REQUERIMENTO

Senhor Presidente

O  paí�s  tomou  conhecimento  de  que  a  Ca�mara  Municipal  de  Lisboa  remeteu  a

diversas representaço� es diploma� ticas acreditadas em Portugal informaço� es sobre

os dados pessoais de responsa�veis pela organizaça�o de manifestaço� es, autorizadas

pelo municí�pio, relativas a#  situaça�o polí�tica vivida nos paí�ses respetivos. Tal tera�

acontecido,  pelo  menos com as  embaixadas  de  Israel,  da  Repu� blica  Popular  da

China, da Venezuela e da Ru� ssia. No primeiro caso, na�o vale sequer a invocaça�o da

necessidade  de  acautelar  o  regular  funcionamento  da  embaixada,  dado  que  a

manifestaça�o respetiva teve lugar noutro local totalmente distinto.

Esta informaça�o na�o resulta de uma obrigaça�o legal, antes constitui uma pra� tica

aparentemente  instalada  desde  que,  em  2011,  a  compete�ncia  de  receça�o  e

tratamento da informaça�o pre�via sobre a realizaça�o de manifestaço� es deixou de

ser dos Governos Civis e passou a ser das Ca�maras Municipais.

A  extrema  gravidade  da  situaça�o  criada  com  aquela  pra� tica  de  informaça�o  a# s

representaço� es diploma� ticas e�  inequí�voca. Esta�  em causa a violaça�o grosseira da

proteça�o  de  dados  pessoais  e,  com  ela,  o  perigo  de  exposiça�o  dos/as

organizadores/as de manifestaço� es a represa� lias contra si mesmos/as e as suas

famí�lias. Um Estado amigo dos direitos humanos na�o pode tolerar pra� ticas destas

em nenhuma circunsta�ncia.
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Neste sentido, vem o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requerer a audiça�o

urgente da Senhor Presidente da Comissa�o Nacional de Proteça�o de Dados, para

prestaça�o de esclarecimentos sobre esta mate�ria.  

 

Palácio de S. Bento, 11 de junho de 2021

Os deputados e deputadas do Bloco de Esquerda
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