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Nota Informativa 

Enquadramento 

Pretende-se, com a presente informação, reunir a legislação e regulamentação nacional e 

comunitária de maior interesse e aplicação ao sector dos contact centers. 

Sem prejuízo da necessária actualização e adaptação, que a APCC terá o cuidado de o fazer, a 

presente compilação é suficientemente compreensiva de molde a abarcar os principais diplomas 

legais e regulamentares aplicáveis à actividade na presente data. 

Tomou-se ainda o particular cuidado de incluir a nova legislação europeia sobre a recolha, 

tratamento e protecção de dados, aspecto particularmente relevante e actual na actividade dos 

Contact Centers. 

 

Decreto Lei 134/2009 de 2 de Junho 

Este diploma estabelece o regime jurídico aplicável à prestação de serviços de promoção, 

informação e apoio aos consumidores e utentes através de centros telefónicos de relacionamento 

(call centers). 

O legislador, no contexto da aprovação do Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de Junho – Decreto-Lei 

de execução orçamental - revogou o artigo 9.º do referido Decreto-Lei n.º 134/2009, de 2 de Junho, 

por via do disposto no artigo 92.º e ainda, em decorrência da “descriminalização” da conduta, 

expurgar a matéria contra-ordenacional da obrigatoriedade de gravação de chamadas prevista no 

artigo 9.º, que constava do n.º 1 do artigo 10.º do citado Decreto-Lei n.º 134/2009, de 2 de Junho, 

operada por via da alteração constante do artigo 89.º do já referido Decreto-Lei de execução 

orçamental. 

Assim, das disposições hoje em vigor ressaltamos as seguintes: 

(…) 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

1 - O presente decreto-lei aplica-se a todos os profissionais que coloquem à disposição do 

consumidor um centro telefónico de relacionamento (call center). 
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2 - O presente decreto-lei aplica-se aos prestadores de serviços públicos essenciais que coloquem 

à disposição do utente um centro telefónico de relacionamento (call center), independentemente 

da sua natureza pública ou privada. 

3 - O presente decreto-lei não prejudica o disposto no Decreto-Lei n.º 143/2001, de 26 de Abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 82/2008, de 20 de Maio, nem o disposto no Decreto-Lei n.º 95/2006, 

de 29 de Maio. 

Artigo 3.º 

Definições 

Para efeitos do presente decreto-lei, considera-se: 

a) «Centro telefónico de relacionamento (call center)» a estrutura organizada e dotada de 

tecnologia que permite a gestão de um elevado tráfego telefónico para contacto com 

consumidores ou utentes, no âmbito de uma actividade económica, destinado, 

designadamente, a responder às suas solicitações e a contactá-los, com vista à promoção de 

bens ou serviços ou à prestação de informação e apoio; 

b) «Consumidor» aquele assim definido nos termos do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 24/96, 

de 31 de Julho; 

c) «Profissional» qualquer pessoa singular ou colectiva que exerça com carácter 

profissional uma actividade económica que vise a obtenção de benefícios e coloque à 

disposição do consumidor um centro telefónico de relacionamento (call center); 

d) «Serviços públicos essenciais» os serviços assim definidos nos termos do artigo 1.º da 

Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, alterado pelas Leis n.os12/2008, de 26 de Fevereiro, 

e 24/2008, de 2 de Junho; 

e) «Utente» aquele assim definido nos termos do n.º 3 do artigo 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 

de Julho, alterado pelas Leis n.os 12/2008, de 26 de Fevereiro, e 24/2008, de 2 de Junho; 

f) «Prestador do serviço» aquele assim definido nos termos do n.º 4 do artigo 1.º da Lei n.º 

23/96, de 26 de Julho, alterado pela Leis n.os 12/2008, de 26 de Fevereiro, e 24/2008, de 2 

de Junho; 

g) «Suporte durável» qualquer instrumento que permita ao consumidor armazenar 

informações de um modo permanente e acessível para referência futura e que não permita 

que as partes contratantes manipulem unilateralmente as informações armazenadas; 
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h) «Período de espera em linha» o período que medeia entre o atendimento pelo centro 

telefónico de relacionamento (call center) ou, existindo menu electrónico, a escolha da 

opção de contacto com o profissional e o atendimento personalizado pelo profissional. 

Artigo 4.º 

Regras gerais 

1 - O serviço do centro telefónico de relacionamento (call center) deve ser prestado através de um 

ou mais números de telefone exclusivos para acesso dos consumidores ou dos utentes e possuir os 

meios técnicos e humanos adequados ao cumprimento das suas funções. 

2 - O acesso ao serviço ou à informação não é condicionado ao prévio fornecimento de quaisquer 

dados pelo consumidor ou pelo utente, sem prejuízo dos estritamente necessários para o 

tratamento da sua solicitação, bem como da garantia da confidencialidade da informação a prestar 

e da verificação da legitimidade do interlocutor para aceder à mesma. 

3 - O serviço do centro telefónico de relacionamento (call center) deve funcionar, pelo menos, num 

número de horas pré-estabelecido em período diurno e disponibilizar atendimento personalizado. 

4 - O atendimento só pode ser exclusivamente processado através de sistema de atendimento 

automático fora das horas de atendimento personalizado. 

5 - O número de telefone do serviço e o seu período do seu funcionamento, com destaque para o 

período de atendimento personalizado, devem constar, de forma bem visível, dos materiais de 

suporte de todas as comunicações do profissional. 

Artigo 5.º 

Práticas proibidas 

1 - São proibidas as seguintes práticas: 

a) O reencaminhamento da chamada para outros números que impliquem um custo 

adicional para o consumidor ou para o utente, salvo se, sendo devidamente informado do 

seu custo, o consumidor ou o utente expressamente o consentir; 

b) A emissão de qualquer publicidade durante o período de espera no atendimento; 

c) O registo em base de dados do número de telefone utilizado pelo consumidor ou pelo 

utente para efectuar a ligação telefónica, excepcionadas as situações legalmente 

autorizadas. 
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2 - No exercício da actividade abrangida pelo presente decreto-lei, o profissional deve abster-se de 

abusar da confiança, falta de experiência ou de conhecimentos do consumidor ou do utente ou 

aproveitar-se de qualquer estado de necessidade ou fragilidade em que o mesmo se encontre. 

Artigo 6.º 

Atendimento 

1 - O atendimento é processado por ordem de entrada das chamadas, sem prejuízo da possibilidade 

de existência de menus electrónicos e do disposto no n.º 5 do artigo 8.º 

2 - Uma vez atendida a chamada, o período de espera em linha não deve ser superior a 60 s. 

3 - Existindo menu electrónico, este é disponibilizado imediatamente após o atendimento, 

contando-se o período de espera em linha previsto no número anterior a partir da escolha pelo 

consumidor ou pelo utente da opção de contacto com o profissional. 

4 - Caso não seja possível efectuar o atendimento no prazo referido no n.º 2, deve ser 

disponibilizada uma forma de o consumidor ou de o utente deixar o seu contacto e identificar a 

finalidade da chamada, devendo o profissional responder em prazo não superior a dois dias úteis. 

5 - Caso o serviço de atendimento disponibilize um menu electrónico, este não pode conter mais de 

cinco opções iniciais, devendo uma destas ser a opção de contacto com o profissional, com excepção 

dos horários em que o atendimento se processe exclusivamente através de sistema de atendimento 

automático. 

6 - Tratando-se de um serviço de atendimento relativo a um serviço de execução continuada ou 

periódica, do menu referido no número anterior deve constar uma opção relativa ao cancelamento 

do serviço, que permita ao consumidor ou ao utente, consoante o caso, proceder ao cancelamento 

do serviço ou obter informação quanto aos procedimentos a adoptar para tal. 

7 - Quando ocorra um pedido de cancelamento do serviço, o profissional deve enviar ao consumidor 

ou ao utente a confirmação do cancelamento, através de um suporte durável, no prazo máximo de 

três dias úteis. 

8 - Nos primeiros 90 dias contados da prestação do serviço, o ónus da prova do cumprimento das 

obrigações previstas no presente artigo cabe ao profissional. 
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Artigo 7.º 

Emissão de chamadas 

1 - As chamadas telefónicas dirigidas aos consumidores ou aos utentes devem ser efectuadas num 

horário que respeite os períodos de descanso em uso e nunca antes das 9 horas nem depois das 22 

horas do fuso horário do consumidor ou dos utentes, salvo acordo prévio do mesmo. 

2 - O operador que efectue a chamada deve identificar-se imediatamente após o atendimento, bem 

como ao profissional em nome do qual actua e a finalidade do contacto. 

3 - Caso o consumidor ou o utente expresse a vontade de não prosseguir a chamada, esta deve ser 

desligada com urbanidade. 

Artigo 8.º 

Prestação de informação 

1 - A prestação de informação obedece aos princípios da legalidade, boa-fé, transparência, 

eficiência, eficácia, celeridade e cordialidade. 

2 - A informação prestada aos consumidores ou aos utentes deve ser clara e objectiva, prestada em 

linguagem facilmente acessível, procurando satisfazer directamente todas as questões colocadas. 

3 - Sem prejuízo da disponibilização de informação noutras línguas, as informações são prestadas 

em língua portuguesa. 

4 - As questões colocadas devem ser respondidas de imediato ou, não sendo possível, no prazo 

máximo de três dias úteis, contado da data da realização do contacto inicial pelo consumidor ou 

pelo utente, salvo motivo devidamente justificado. 

5 - Caso seja necessário, o serviço deve garantir a transferência para o sector competente para o 

atendimento definitivo da chamada, no tempo máximo de 60 s a contar do momento em que o 

operador verifica essa necessidade e desta dá conhecimento ao consumidor ou ao utente, sem 

prejuízo de o operador poder facultar ao consumidor ou ao utente o número directo de acesso ao 

mesmo. 

6 - A chamada não deve ser desligada pelo operador antes da conclusão do atendimento. 

(…) 
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Com um foco mais especializado, seja pelo sector de actividade (v.g. produtos e serviços financeiros) 

seja pela celebração de contractos à distância e protecção dos consumidores, deve-se atender aos 

seguintes diplomas cuja leitura atenta se recomenda 

 

Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de Junho de 2000 relativa 

a certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio 

electrónico, no mercado interno («Directiva sobre o comércio electrónico») 

 

Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de Janeiro (transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 

2000/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa a certos 

aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, no 

mercado interno) 

 

Regulamento (UE) n. º 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 

2014, relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas 

no mercado interno e que revoga a Diretiva 1999/93/CE 

 

DL n.º 24/2014, de 14 de Fevereiro (transpõe a Directiva n.º 2011/83/UE, relativa aos direitos 

dos consumidores, contractos a distância, ao domicílio e equiparados e vendas automáticas e 

as vendas especiais esporádicas) 

 

 

DL n.º 57/2008, de 26 de Março (regime aplicável às práticas comerciais desleais das empresas 

nas relações com os consumidores, ocorridas antes, durante ou após uma transacção comercial 

relativa a um bem ou serviço) 

 

DL n.º 95/2006, de 29 de Maio (regime jurídico aplicável aos contractos à distância relativos a 

serviços financeiros celebrados com consumidores). 
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Regulamento EU 2016/679, de 4 de Maio 

Após mais de três anos de negociações entre todos os Estados Membros, o Parlamento Europeu 

produziu o Regulamento EU 2016/679, publicado a 4 de Maio de 2016 (cfr. Anexo 1), entrando em 

aplicação plena lá para a Primavera de 2018, aplicando-se directamente na Jurisdição de 28 Estados-

Membros entre os quais, claro está, Portugal. 

Historiando o regime Comunitário anterior, tivemos a Directiva 95/46/CE, relativa à protecção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses 

dados, aplicável no âmbito do mercado interno, diploma este da responsabilidade conjunta do 

Parlamento e do Conselho da UE. 

Esta Directiva espelhava a necessidade de harmonização das legislações dos Estados-Membros 

dado que, ou não dispondo de legislação nesta matéria ou, tendo-a, dispunham de protecção muito 

diversa e em certos casos manifestamente insuficiente. Esta realidade despoletou a aprovação da 

Directiva.  

Posteriormente, a Comissão Europeia aprovou a Decisão 2000/520/CE, de 26 de Julho, nos termos 

da Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que visou a compatibilização da 

legislação e regulamentação norte-americanas com a legislação europeia em matéria de protecção de 

dados.  

Seguiram-se outros diplomas importantes: o Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativo à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à livre circulação 

desses dados e a Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 

tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das comunicações electrónicas, 

alterada pela Directiva 2006/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à conservação de 

dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações electrónicas 

publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações e pela Directiva 2009/136/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho. Em 2008, a Decisão- Quadro 2008/977/JAI do Conselho, 

relativa à protecção dos dados pessoais tratados no âmbito da cooperação policial e judiciária em 

matéria penal, veio regular a matéria no espaço de liberdade, segurança e justiça. 

Este novo Regulamento, que determina uma verdadeira revolução na regulação e protecção de 

dados parte, como de seguida se procurará destacar, pretende-se aplicável na realidade 
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transfronteiriça dos dados pessoais que são transferidos da UE para responsáveis pelo tratamento, 

para subcontratantes ou para outros destinatários em países terceiros ou para organizações 

internacionais. 

Assim, as principais novidades são: 

Alargamento do âmbito Territorial de aplicação: o Regulamento passa a aplicar-se não apenas aos 

responsáveis pelo tratamento ou subcontratantes estabelecidos na União Europeia, mas também a 

responsáveis pelo tratamento ou subcontratantes não estabelecidos na União Europeia quando os 

tratamentos de dados que efectuam se encontrem relacionados (a) com a oferta de bens ou serviços 

dirigidos a residentes no território da União ou (b) com o controlo do seu comportamento (por 

exemplo, através de Cookies). 

Reforço das condições exigíveis ao consentimento: reforçam-se os requisitos e as condições para a 

obtenção do consentimento do titular dos dados, passando a exigir-se que o mesmo seja livre e 

revogável a todo o tempo e que se traduza numa indicação inequívoca da sua vontade, através de 

uma declaração ou de uma acção afirmativa. Fixam-se também novas regras para o consentimento 

de crianças em relação aos serviços da sociedade de informação.  

Accountability/Ónus da Prova: as entidades passam a ter a obrigação de demonstrar que os 

tratamentos que efectuam são realizados em conformidade com as normas do Regulamento. Neste 

âmbito, o Regulamento estabelece a obrigação de as empresas implementarem, tanto no momento 

de definição dos meios de tratamento como no momento do próprio tratamento, as medidas 

técnicas e organizativas adequadas destinadas a aplicar com eficácia os princípios de protecção de 

dados, devendo ainda ser assegurado que, por defeito, só sejam tratados os dados pessoais 

necessários para cada finalidade.  

Também se salienta a obrigação de notificação do responsável pelo tratamento à autoridade 

nacional no prazo de 72 horas, caso ocorra violação de dados pessoais. Em determinados casos, 

também o titular dos dados deverá ser notificado.  

Acresce ainda que, apesar de desaparecem as obrigações de notificação às autoridades nacionais de 

um tratamento ou conjunto de tratamentos de dados pessoais, o Regulamento vem impor aos 

responsáveis pelo tratamento uma obrigação de registo interno de todas as actividades de 

tratamento sob a sua responsabilidade ou, no caso dos subcontratantes, um registo de todas as 

categorias de actividades de tratamento realizadas por conta de um responsável pelo tratamento.  
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Data Protection Officer: o Regulamento introduz a obrigação de nomeação de um encarregado da 

protecção de dados para exercer competências ao nível da avaliação e promoção da implementação 

de mecanismos de cumprimento da legislação em matéria de protecção de dados, prestação de 

aconselhamento e cooperação com a autoridade de controlo, em relação a quem actuará como 

ponto de contacto. A designação de um encarregado da protecção de dados será obrigatória sempre 

que (a) o tratamento seja efectuado por uma autoridade ou organismo público; (b) as actividades 

principais do responsável pelo tratamento consistam em operações que, devido à sua natureza, 

âmbito e/ou finalidade, exijam um controlo regular e sistemático dos titulares dos dados em grande 

escala; ou (c) as actividades principais do responsável pelo tratamento consistam em operações de 

tratamento em grande escala de categorias de dados sensíveis (por exemplo, dados de saúde) ou de 

dados relativos a condenações e infracções.  

O encarregado da protecção de dados pode ser um trabalhador do responsável pelo tratamento ou 

exercer as suas funções em regime de prestação de serviços e ter conhecimentos especializados no 

domínio do direito e das práticas de protecção de dados.  

One-stop shop: o Regulamento introduz o princípio do Balcão Único, que permite que a autoridade 

nacional do local onde a empresa, responsável pelo tratamento ou subcontratada, tiver o seu 

estabelecimento principal actue na qualidade de autoridade de controlo principal para o 

tratamento transfronteiriço e assuma competências de coordenação de procedimentos relativos a 

infracções ao Regulamento. Sem prejuízo, este princípio não exclui a competência das autoridades 

de controlo locais para tratar reclamações que lhes sejam apresentadas ou a eventuais violações do 

Regulamento, se a matéria se relacionar com o estabelecimento no seu Estado-Membro ou se 

afectar substancialmente titulares de dados apenas no seu Estado-Membro. Este princípio é 

particularmente relevante para empresas que tenham vários estabelecimentos na União Europeia.  

Direitos dos titulares dos dados: para além dos tradicionais direitos de acesso, rectificação, 

cancelamento e oposição, o Regulamento cria novos direitos que protegem os cidadãos, como por 

exemplo o direito à portabilidade dos dados, e regula direitos específicos, tais como o direito à 

limitação do tratamento, o direito ao esquecimento e o direito de não ficar sujeito a actividades de 

definição de perfis (profiling).  

Moldura das Coimas: os montantes das coimas aumentam substancialmente em relação aos valores 

previstos no anterior regime. Passa a prever-se que as violações ao Regulamento podem ser 

puníveis, consoante o caso/moldura, com coimas (a) até € 10.000.000,00 ou, no caso de uma 

empresa, até 2% do seu volume de negócios anual a nível global, consoante o montante mais 

http://www.cpgl.pt/


      
 

TEIXEIRA DA COSTA, NUNO PAIXÃO, JOSÉ RIBEIRO, PAULO BRANDÃO & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADS RL 
AV. ULTRAMAR, 15, 1º E/F/G, 2750-506 CASCAIS, PORTUGAL, TEL: + 351 214 818 704 | FAX: + 351 214 818 706 WWW.CPGL.PT 

elevado; ou (b) até € 20.000.000,00 ou, ainda, no caso de uma empresa, até 4% do seu volume de 

negócios anual a nível mundial, consoante o montante mais elevado. 

 

Legislação Diversa relevante 

Lei 7/2009 de 12 de Fevereiro (Código do Trabalho) 

Lei 105/2009 de 14 de Setembro (Regulamento do Código do Trabalho) 

Decreto Lei 260/2009 de 25 de Setembro (Trabalho Temporário) 

Lei 102/2009 de 10 de Setembro (Regime Jurídico da Promoção, Segurança e Saúde no Trabalho) 

Lei n.º 25/2010, de 30 de Agosto (Estabelece as prescrições mínimas para protecção dos 

trabalhadores contra os riscos para a saúde e a segurança devidos à exposição, durante o trabalho, 

a radiações ópticas de fontes artificiais, transpondo a Directiva n.º 2006/25/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 5 de Abril). 

******************************************** 
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