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Fundamental rights in a pandemic context

Abstract. The pandemic crisis originated by COVID-19, led some countries to implement digital tracking 
technologies for the protection of public health. Such practices could threaten fundamental freedoms and 
human rights, during and after the COVID-19 pandemic, given that the type of surveillance proposed, could 
pose a threat to fundamental freedoms and human rights, namely freedom, privacy and autonomy. Thus, we 
believe it is crucial to know some factors that promote the acceptance of such losses of freedom and privacy, 
respecting the autonomy of each one. This behavior incorporated in the principle of cooperation translates 
into a state of awareness that the behavior of each person has consequences for third parties, and, if aligned 
with the principles of solidarity and cooperation, it will be sufficient for people to sacrifice their fundamental 
rights which can be justified in a pandemic context) for the sake of the common good, which is also, and 
simultaneously, the good of each person.
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Considerações iniciais: 

Como medida de resposta à pandemia do CO-
VID-19, vários países do mundo, incluindo Portugal, 
apelam às pessoas para o cumprimento de recomen-
dações de autoisolamento e de distanciamento social. 
Para monitorizar o cumprimento destas medidas re-
correram, de forma inovadora, a processos de vigilância 
digital: no caso português foi recomendado o uso da 
aplicação Stay Away COVID, na Alemanha a Corona 
warn-app), na Áustria a StoppCorona, na Noruega a 
Smittestopp, na Austrália a COVIDSafe, em Singapu-
ra a Tracetogether e em Hong Kong a StayHomeSafe, 
aplicações estas, especificamente desenvolvidas para a 
atual pandemia.1,2,4 

De forma a conter a propagação do vírus, outros 
países recorreram ao uso uma tecnologia originalmente 
desenvolvida contra o terrorismo: Israel rastreou os tele-
fones de civis, a China acompanhou cidadãos em várias 
cidades através de uma aplicação para telemóveis que 
atribui um código de cor verde, amarelo ou vermelho 
como indicação de estado de saúde e a Coreia do Sul 
rastreou a utilização de cartões de crédito. 1,2 Na Polónia 
as pessoas em quarentena utilizam uma aplicação para 
enviar selfies a partir da morada indicada às autoridades, 
que são depois submetidas a processos geolocalização e 
algoritmos de reconhecimento facial, para provar a vera-
cidade da informação enviada e, dispõem de 20 minutos 
para envia a selfie depois da notificação, sendo-lhes apli-
cadas coimas no caso de não cumprirem com esse envio.  
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Embora as referidas medidas tenham sido impos-
tas para a proteção da saúde pública, a sua aplicação 
suscitou bastante polémica, devido ao potencial de 
ameaça à privacidade pessoal e aos direitos individuais 
(3,4). A Diretriz 4/2020 do Comité Europeu para a Pro-
teção de Dados (CEPD), sobre a utilização de dados 
de localização e meios de rastreio de contactos no con-
texto do surto de COVID-19, recomenda que os Esta-
dos Membros poderão unicamente rastrear os focos da 
pandemia, os movimentos e a concentração de pessoas 
em quarentena, para delinear as políticas públicas de 
saúde, sem que tal signifique uma restrição despropor-
cional do direito à privacidade das pessoas.5 

No entanto, e apesar da implementação destas 
medidas poder eventualmente ser eficiente em termos 
de prevenção da saúde pública, as práticas descritas 
poderão efetivamente ameaçar liberdades e direitos 
humanos fundamentais, durante e após a pandemia da 
COVID-19, dado que o tipo de vigilância proposto, 
poderá atravessar rapidamente a fronteira entre vigi-
lância de doenças e vigilância populacional. Conse-
quentemente, no caso português e europeu em geral, 
já existem mecanismos legais que limitam a possibi-
lidade de imposição de restrições à monitorização das 
pessoas. A Constituição da República Portuguesa es-
tabelece normas claras quanto à limitação de direitos 
liberdades e garantias no seu artº 17º e seguintes, aten-
dendo assim aos princípios fundamentais nesta maté-
ria, nomeadamente os princípios da proporcionalidade, 
necessidade e adequação (competência reservada ex-
clusiva do parlamento) dos mecanismos de supervisão, 
com imposição de limites estritos ao uso de tecnologias 
de proximidade digital e em qualquer pesquisa que use 
os dados gerados por essas tecnologias.

A posição da Organização Mundial de Saúde (OMS)

De acordo com a World Health Organization 
(OMS), os governos, as instituições de saúde pública, 
as organizações não-governamentais, as empresas e as 
próprias pessoas deverão ser orientadas quanto às impli-
cações éticas do uso de tecnologias de rastreamento de 
proximidade digital, no que respeita à COVID-19. De-
vem ser assegurados alguns princípios, nomeadamente 
o princípio da proporcionalidade, na recolha e proces-

samento de dados pessoais e de saúde, que devem ser 
sustentados por legislação específica. “Isto significa que 
a recolha de dados para rastreamento digital de proximi-
dade deve ser (a) justificada por motivos de saúde públi-
ca, (b) adequada ao objetivo pretendido; (c) e necessário; 
(d) razoável e proporcional aos objetivos perseguidos. 
Este último requisito implica a avaliação do conflito de 
direitos nas atividades de vigilância pessoal. As medidas 
menos intrusivas (preservação da privacidade) devem 
ser privilegiadas no desenvolvimento de uma aplicação, 
incluindo o uso de localização física (localização geográ-
fica) para rastreamento de proximidade digital”.6

Todavia, a utilização destas aplicações deve ser 
antecedida de informação, que inclua, de forma clara, 
os benefícios esperados em termos de saúde pública, 
e as pessoas devem ser livres de decidir se as querem, 
ou não, utilizar. Isto no escrupuloso cumprimento dos 
pressupostos de um consentimento livre e esclarecido. 
Consentimento esse, que se consubstancia na respon-
sabilidade de cada um de nós (voluntariedade). Em 
suma, o uso destes meios de rastreamento de proxi-
midade digital deve ser voluntário e informado, e os 
governos não devem exigir o uso de tais aplicações. 
Não obstante, também não devem ser oferecidos in-
centivos às pessoas que descarregam e usam essas apli-
cações. A nenhum indivíduo pode ser negado serviços 
por se recusar a usar uma aplicação, incluindo o direito 
utilizar os serviços de saúde e o recebimento de ajuda 
económica no contexto de uma pandemia, ou poste-
riormente a esta. A pessoa deve ainda ser livre para 
desligar a aplicação a qualquer momento, ou mesmo 
para a apagar, bem como para excluir quaisquer dados 
que possam ter sido recolhidos e armazenados e que 
não deseje partilhar, sem quaisquer prejuízos.6 

Pelo exposto, verificamos ser crucial o conheci-
mento dos fatores que promovem a aceitação de tais 
perdas de liberdade e privacidade, respeitando a auto-
nomia de cada um, ao permitir desligar ou apagar a 
aplicação a qualquer momento.  A confiança das pes-
soas neste tipo de aplicações pode reduzir a necessi-
dade de comportamentos de vigilância, assim como a 
aumentar a sua aceitação tácita da vigilância digital. 
Este comportamento incorpora um sentido de res-
ponsabilidade pró-social (o princípio da cooperação), 
que se traduz num estado de consciencialização de que 
o comportamento de cada pessoa tem consequências 
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para terceiros. É igualmente importante conhecer o 
modo como os recursos de responsabilidade pro-social, 
ao procurarem motivar o cumprimento de medidas es-
pecíficas, afetam a aceitação das pessoas no que con-
cerne as medidas de vigilância de rastreamento.7

O enquadramento legal e ético:

À partida, as medidas de vigilância previamente 
apresentadas são particularmente úteis para rastrear o 
cumprimento das recomendações de autoisolamento e 
distanciamento social. E neste contexto, poderão ser 
utilizadas para a aplicação da lei vigente, nomeada-
mente o art.º 348º do Código Penal e ainda o previsto 
no art.º 5º (violação do dever geral de recolhimento 
domiciliário) do Decreto n.º 2-B/2020, de 02 de abril, 
no que concerne ao não cumprimento de autoisola-
mento. Porém não poderemos esquecer os direitos 
consagrados no n.º 1 do art.º 19º da Constituição da 
República Portuguesa, que refere que “Os órgãos de 
soberania não podem, conjunta ou separadamente, 
suspender o exercício dos direitos, liberdades e garan-
tias, salvo em caso de estado de sítio ou de estado de 
emergência”. Teremos ainda que ter presente o consa-
grado no artigo 8.º da Convenção Europeia dos Di-
reitos Humanos (CEDH de 1950) e no artigo 12.º da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DHDH 
de 1948), nomeadamente o direito à privacidade, re-
conhecido como direito humano fundamental, sob a 
tutela do direito à reserva sobre a vida privada.

Já o  Conselho Nacional de Ética para as Ciências 
da Vida,  recomenda que “para aceitar que as aplicações 
para dispositivos móveis devam fazer parte da estratégia 
sanitária de controlo do surto pandémico, designada-
mente das cadeias de transmissão do vírus na comuni-
dade, possibilitando respostas rápidas, haverá que pon-
derar, com critério, se os meios utilizados (parametriza-
ção das aplicações, telemóveis com certas caraterísticas 
técnicas e o uso de dados de identificação pessoal) são 
efetivos e proporcionados aos objetivos de saúde pública 
a que se destinam e, não menos relevante, que medidas 
permitem prevenir o risco de violação de direitos funda-
mentais, como o direito à privacidade”.8

Ora, se as pessoas, alinhadas pelo princípio da 
cooperação e com sentido de responsabilidade pró-

-social, cumprirem de forma mais eficiente as medidas 
anti pandémicas, torna menos necessária a implemen-
tação de medidas de vigilância adicionais, e, se assim 
for, os que aderirem às recomendações oficiais poderão 
argumentar adequadamente contra a vigilância digital, 
o que, pode até soar a uma violação desnecessária da 
sua privacidade. 

Independentemente do elevado sentido de res-
ponsabilidade pró-social, as pessoas podem considerar 
que a proteção dos seus direitos individuais é menos 
importante que a proteção de um bem maior, como a 
saúde pública, logo, o sentido de responsabilidade pró-
-social pode atuar como uma medida geral que desvia o 
foco da pessoa de si própria para o bem-estar da outra 
pessoa.  Torna-se, assim,  imperioso perceber os limites 
da violação da privacidade, pois se até agora a litera-
tura sobre privacidade se tem concentrado no indiví-
duo, quando examina preditores de comportamento 
de privacidade, como sejam o desejo de controlo sobre 
informações pessoais , o conhecimento de riscos e as 
preocupações com a privacidade, urge identificar outra  
dimensão social, ou seja, os aspetos interdependentes 
da privacidade, já que em muitas situações, as pessoas 
colocam em risco a privacidade de terceiros por inte-
resse próprio. 9,10,11,12

 Assim, nesta crise pandémica, a preocupação terá 
que ser oposta, ou seja, as pessoas poderão ter que ab-
dicar da sua privacidade em prol do bem das outras 
pessoas, e, por outro lado, as pessoas narcísicas pode-
rão comportar-se egoisticamente e desconsiderar as 
consequências do seu comportamento sobre as outras 
pessoas (9). Consequentemente, há necessidade de mais 
informação e sensibilização nesta área, nomeadamente 
sobre a aceitação da vigilância, as restrições da priva-
cidade, e o conhecimento da pessoa no contexto, na 
dinâmica, e nas interações entre as suas características 
e o seu ambiente, uma vez que, a vulnerabilidade po-
derá aumentar, tendo em consideração que as pessoas 
vulneráveis   têm uma probabilidade aumentada identi-
ficável de incorrer em erros adicionais ou maiores.13,14,15 

Conclusão

Pese embora as pessoas mais cooperantes e com 
maior responsabilidade pró-social possam cumprir de 
forma mais correta as medidas de isolamento, poderá 
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ainda ser necessário implementar de medidas de vigi-
lância adicionais. Consequentemente, há que informar 
as pessoas adequadamente dos benefícios a alcançar, em 
termos de bem comum, de modo a promover a aceita-
ção de medidas mais radicais e assim poder restringir 
direitos individuais fundamentais. É fundamental au-
mentar o conhecimento nesta área, sobre o modo como 
o princípio da cooperação na responsabilidade pró-so-
cial (que por um lado prevê o cumprimento das medi-
das de autoisolamento e auto distanciamento) afeta a 
privacidade, a liberdade e a autonomia das pessoas. Ao 
sabermos como as pessoas aceitam essa eventual perda 
de direitos individuais, teremos respostas mais consis-
tentes relativamente às várias perceções relacionadas 
com estes fenómenos.
Concluímos referindo que mais importante ainda, será 
perceber em que medida o nosso sentido de responsa-
bilidade pró-social, alinhado pelos princípios da soli-
dariedade e da cooperação, é suficiente para sacrificar-
mos os nossos direitos fundamentais (que poderão ser 
justificados em contexto pandémico) em prole do bem 
comum, o qual não deixa de ser também, e em simul-
tâneo, o bem de cada um de nós. 
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