
Orientações sobre a proteção de dados para os utilizadores IMI  

O novo Regulamento IMI1 codifica práticas existentes relativas ao tratamento de dados 

pessoais no âmbito do IMI e a sua entrada em vigor não implica grandes alterações nas 

regras aplicáveis à segurança e proteção de dados. Não obstante, podem ser necessários 

alguns ajustamentos. Esta nota visa ajudar os utilizadores do IMI a assegurar o cumprimento 

do novo quadro jurídico a ele relativo.  

As informações básicas sobre o processamento de dados pessoais no IMI (incluindo a base 

jurídica de tratamento de dados, funcionalidades do sistema, fluxos de trabalho e perguntas 

mais frequentes, bem como informações sobre as exceções ou limitações nacionais aos 

direitos dos titulares dos dados) estão disponíveis no sítio Web do IMI:  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_pt.htm 

Contacto do serviço de assistência do IMI na Comissão: IMI-HELPDESK@ec.europa.eu  

1. Em que circunstâncias pode ser usado o IMI? [Artigos 3.º, 4.º e 13.º] 

O IMI só pode ser utilizado para a cooperação administrativa nas áreas enumeradas no 

anexo do regulamento IMI, a saber: Diretiva Serviços2, Diretiva Qualificações profissionais3, 

Diretiva Direitos dos doentes4, Regulamento relativo ao transporte rodoviário profissional 

transfronteiriço de notas e moedas de euro5, e SOLVIT6, bem como no contexto da Diretiva 

relativa ao destacamento de trabalhadores7 (com base num projeto-piloto8). Esta lista será 

alterada oportunamente (para informações atualizadas clicar aqui). 

2. Porquê utilizar o IMI, em vez do correio eletrónico ou do telefone?  

Na sequência do princípio da «do respeito da vida privada desde a conceção», o IMI foi 

desenvolvido de acordo com os requisitos legislativos de proteção de dados, em especial em 

função de restrições impostas ao acesso a dados pessoais trocados através desta aplicação. 

Consequentemente, o IMI oferece um maior nível de proteção e de segurança do que outros 
                                                           
1 Regulamento (UE) n.º 1024/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à cooperação administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno e que revoga a Decisão 2008/49/CE da Comissão («Regulamento IMI»), JO L 316, 14.11.2012, p. 1. 

2 Diretiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno, JO L 
376 de 27.12.2006, p. 36. 

3 Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das qualificações 
profissionais, JO L 255 de 30.9.2005, p. 22, tal como alterada. 

4 Diretiva 2011/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, relativa ao exercício dos direitos dos doentes em 

matéria de cuidados de saúde transfronteiriços, JO L 88 de 4.4.2011, p. 45. 

5 Regulamento (UE) n.º 1214/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de novembro de 2011, relativo ao transporte rodoviário 
profissional transfronteiriço de notas e moedas de euro entre os Estados-Membros da área do euro, JO L 31, 29.11.2011, p. 1. 

6 Recomendação da Comissão de 7 de dezembro de 2001, relativa aos princípios de utilização da «SOLVIT» — a rede de resolução de 
problemas no mercado interno, JO L 331 de 15.12.2001, p. 79. 

7 Diretiva 96/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 1996, relativa ao destacamento de trabalhadores no 
âmbito de uma prestação de serviços (JO L 18 de 21.1.1997, p. 1). 

8 Outros projetos-piloto são atualmente objeto de análise nos domínios do comércio eletrónico e certificação UE dos maquinistas. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:PT:PDF
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_pt.htm
mailto:IMI-HELPDESK@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_pt.htm


métodos de troca de informações como o correio normal, o telefone, o fax ou o correio 

eletrónico não codificado.  

Além disso, as trocas de informações através do IMI também permitem obter provas dessas 

operações nas quais baseou a sua decisão. Através do IMI, pode obter um relatório com uma 

assinatura digital sobre cada troca de informações em que participou, o que é especialmente 

importante no caso de decisões alvo de recurso. 

3. Posso trocar informações sensíveis através do IMI? [Artigo 16.º] 

A legislação referida no ponto 1 exige muitas vezes que as autoridades competentes 

troquem informações sobre sanções disciplinares, administrativas ou penais, ou outras 

informações necessárias para determinar a idoneidade de uma pessoa singular ou de uma 

entidade jurídica. De acordo com os princípios de proteção dos dados, esta categoria de 

informações apenas deve ser solicitada quando: i) autorizada ao abrigo da legislação 

pertinente e (ii) for necessária para permitir uma tomada de decisão. Na prática, deverá ser 

possível, em muitos casos, tomar uma decisão esclarecida e responder à(s) pergunta(s) 

efetuada(s) através do IMI, sem consultar o registo criminal de um indivíduo. No entanto, 

sempre que num dado caso, houver uma necessidade efetiva de troca de informações deste 

tipo, o IMI pode e deve ser utilizado para o efeito, em conformidade com Regulamento IMI. 

4. Necessito de autorização prévia dos titulares dos dados antes de responder a 

perguntas sobre eles no IMI? 

Não, à exceção de SOLVIT. Sempre que os dados pessoais dos cidadãos são processados no 

IMI, com base em disposições específicas das diretivas da UE ou dos regulamentos 

enumerados no anexo do Regulamento IMI (ver também ponto 1), não é necessário obter o 

consentimento da pessoa a quem se referem os dados para justificar o seu processamento. 

Estas disposições seguem as regras pertinentes da UE em matéria de proteção de dados9.  

No caso de SOLVIT, o consentimento dos titulares dos dados obtém-se através do formulário 

em linha10. 

5. Que informações devo fornecer aos titulares dos dados? [Artigo 18.º] 

À semelhança do que sucede com a segurança, todos os intervenientes no IMI (ou seja, as 

autoridades competentes, os coordenadores do IMI e a Comissão) são conjuntamente 

responsáveis por assegurar aos titulares dos dados a devida transparência.  

                                                           
9 Ver artigo 7.º da Diretiva 95/46/CE relativa à proteção de dados. 

10 Ver SOLVIT Declaração de privacidade. 

http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/data_protection/index_pt.htm


No que lhe diz respeito, ao recolher diretamente os dados pessoais de um indivíduo (por 

exemplo, através de um formulário de candidatura), há que fornecer-lhe, pelo menos, as 

seguintes informações:  

- o facto de os seus dados pessoais poderem ser processados pelo IMI; 

- a identidade e os dados de contactos do responsável pelo processamento (ou seja, os 
da sua entidade competente);  

- os (tipos) de destinatários a quem os dados poderão ser comunicados (isto é, as 
autoridades competentes de outros Estados-Membros); 

- o direito de acesso aos seus dados pessoais e de obter a sua retificação. 

Incumbe a cada autoridade competente decidir o modo de transmissão desta informação 

(por exemplo, na correspondência com os titulares dos dados ou através de declarações de 

privacidade em sítios Web, etc.). Para mais informação sobre esta matéria, consultar as 

regras e as diretrizes nacionais em vigor. Em caso de dúvida, as autoridades competentes 

devem aconselhar-se junto dos respetivos coordenadores nacionais do IMI (ver igualmente 

ponto 7). 

A legislação nacional pode estabelecer exceções específicas ou limitações quanto à 

obrigação de transparência (por exemplo, isentar determinados tipos de autoridades 

públicas ou procedimentos do requisito de divulgação de informações). A Comissão 

trabalhará com os coordenadores nacionais do IMI para identificar as regras nacionais 

relevantes e divulgá-las ao público11. 

Para informações atualizadas, consultar http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/data_protection/index_pt.htm e ponderar incluir esta ligação nas informações 

destinadas aos titulares dos dados. 

6. As informações sobre pessoas coletivas também exigem proteção? [Artigo 10.º] 

Nem todas as trocas de informações através do IMI envolvem dados pessoais, por exemplo 

quando se trata de entidades jurídicas12 ou se a pergunta e resposta não estiverem 

especificamente relacionadas com um indivíduo13. Essas informações deverão ser tratadas 

em conformidade com as regras nacionais aplicáveis ao sigilo profissional ou à 

confidencialidade. É igualmente possível solicitar especificamente o tratamento confidencial 

de dados não pessoais no sistema. Estes pedidos devem ser respeitados pelos utilizadores 

do IMI. 

                                                           
11

 Por exemplo, publicando-as no sítio Web do IMI: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_pt.htm. 

12
 Embora em alguns Estados-Membros, o âmbito da legislação sobre proteção de dados abranja também, em certa medida, as pessoas 

coletivas. 

13
 Por exemplo, uma pergunta geral para saber se uma profissão está regulamentada num dado Estado-Membro. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection/index_pt.htm


7. O que devo fazer se o titular dos dados solicitar o acesso às informações sobre ele 

trocadas no IMI? [Artigo 19.º] 

Para além do direito de ser informado, as pessoas em causa têm o direito de acesso aos seus 

dados pessoais. Regra geral, os titulares dos dados devem poder solicitar o acesso a 

qualquer das autoridades competentes envolvidas no procedimento de cooperação 

administrativa a eles relativo. Em princípio, um pedido de acesso aos dados deve ser sempre 

autorizado. Para o efeito, pode imprimir-se um relatório da base de dados IMI, se o caso 

ainda estiver em aberto, ou se tiver sido encerrado há menos de 6 meses. Para questões 

relativas a processos mais antigos, terá de contactar o serviço de assistência do IMI na 

Comissão. Podem ainda ser consultados dados até três anos após o encerramento da troca 

de informações. Depois desse período, todos os dados pessoais serão apagados. 

8. O que acontece se um titular de dados pretende os seus dados corrigidos ou 

suprimidos? [Artigos 19.º e 20.º] 

Um pedido de retificação ou de supressão de dados deverá ser examinado com base nas 

suas características intrínsecas e nas correspondentes disposições legislativas nacionais 

sobre proteção de dados. Se necessário, antes de tomar uma decisão, pode contactar o 

responsável pela proteção de dados da sua autoridade, ou outras autoridades competentes.  

Após ter sido a autorizado um pedido, as operações a efetuar no IMI (correção ou supressão, 

consoante o caso) serão executadas pelo respetivo interveniente, em função das 

circunstâncias específicas do caso: 

a) Se o pedido de retificação ou de supressão de dados disser respeito a um 

procedimento de cooperação administrativa, ainda em aberto (ou seja, em curso) e 

tiver sido dirigido à autoridade competente que iniciou o procedimento no IMI, essa 

autoridade competente pode e deve executar a ou as operações necessárias no 

sistema. 

b) Se o pedido de retificação ou de supressão tiver sido recebido e autorizado por uma 

autoridade competente, que esteve envolvida num fluxo de trabalho, mas não deu 

início a uma troca de informações, por razões de segurança, essa autoridade 

competente não poderá executar quaisquer operações no IMI a nível dos dados 

pessoais. Por conseguinte, deve contactar o serviço de assistência do IMI na 

Comissão que trabalhará em conjunto com a outra autoridade competente para 

garantir a execução das devidas operações. 

c) Por razões técnicas, a retificação ou a supressão de dados pessoais, das trocas de 

informações já encerradas no IMI, só podem ser efetuadas pela Comissão. A 

autoridade competente que autorizou esse pedido deve, pois, contactar de imediato 

o serviço de assistência do IMI na Comissão, para se decidir da linha de ação mais 

adequada. 



Em conformidade com Regulamento IMI, a retificação ou a supressão dos dados deve ser 

feita o mais rapidamente possível e, o mais tardar, 30 dias após a receção do pedido pela 

autoridade competente responsável. Este prazo deverá, em princípio, prevalecer sobre os 

prazos geralmente aplicáveis estabelecidos na legislação nacional (se for caso disso). Queira 

ter em conta que nas situações referidas nas alíneas b) e c), deve ser previsto o tempo 

suficiente para a necessária intervenção técnica da Comissão. Por conseguinte, o serviço de 

assistência do IMI na Comissão deve de imediato ser informado sobre esses pedidos. 

Nos casos de pedidos de retificação ou de supressão de dados pessoais que já foram 

bloqueados no IMI (6 meses após o encerramento formal de um caso), a autoridade 

competente deverá contactar o serviço de assistência do IMI na Comissão, a fim de verificar 

se o pedido cumpre os requisitos previstos no Regulamento IMI e chegar a acordo sobre a 

linha de atuação a seguir. Regra geral, os dados bloqueados não serão suprimidos ou 

corrigidos, mas o facto de a sua exatidão ou legalidade ser contestada pelos seus titulares 

ficará registado, juntamente com a informação corrigida. Por razões técnicas, este registo 

deverá ser efetuado pela Comissão. 

Quando a legislação nacional prevê exceções ou limitações ao exercício dos direitos dos 

titulares dos dados, essas exceções ou limitações continuam a ser plenamente aplicáveis no 

contexto do IMI, devendo a Comissão ser informada do facto e publicá-las, a fim de 

preservar a transparência. 

9. Por quanto tempo os dados pessoais são mantidos no IMI? [Artigo 14.º] 

Regra geral, os dados pessoais processados no âmbito do IMI ficam bloqueados seis meses14 

após o procedimento de cooperação administrativa15 ter sido formalmente encerrado no 

sistema. Os dados bloqueados são inacessíveis aos utilizadores do IMI através da sua 

interface normal16. Todos os dados pessoais são automaticamente apagados do IMI, 3 anos 

após o encerramento formal do procedimento de cooperação administrativa. 

O IMI possui um certo número de funcionalidades técnicas (por exemplo, sistemas de 

alertas/avisos) que o incentivam, enquanto utilizador, a encerrar formalmente o processo no 

sistema logo que possível.  

Além disso, é possível eliminar, caso a caso, dados pessoais no IMI antes do termo do 

período de retenção, mediante pedido expresso de uma autoridade competente e desde 

                                                           
14 No caso de SOLVIT, este período é de 18 meses. No caso da Diretiva relativa aos serviços, as regras de tratamento dos alertas mantêm-se 

inalteradas: uma vez encerrado o alerta, as informações, incluindo os dados pessoais, contidos no alerta, passam a ser invisíveis para os 

utilizadores do IMI. 

15 O Reglulamento IMI utiliza a expressão «procedimento de cooperação administrativa» para descrever les procedimentos de 

processamento no IMI. 

16
 Em circunstâncias excecionais, a Comissão estará em condições de recuperar os dados bloqueados mediante pedido específico da 

autoridade competente e com o consentimento da pessoa em questão, para efeitos de prova da existência de um intercâmbio de 

informações ou por razões imperiosas de interesse geral. 



que a pessoa em causa tenha dado o seu consentimento. É importante recordar que o IMI 

apenas prevê uma possibilidade de eliminação antecipada. Antes de decidir solicitar a 

eliminação antecipada (por exemplo, em resposta a um pedido da pessoa em causa), 

certifique-se de que existem fundamentos jurídicos suficientes para o fazer, com base na 

legislação nacional aplicável, incluindo a legislação relativa à proteção de dados, e/ou as 

regras aplicáveis ao procedimento administrativo.  

10. O que se passa com os dados pessoais dos utilizadores do IMI? [Artigo 15.º] 

Os seus dados pessoais (ou seja, os dados de contacto dos utilizadores do IMI) são mantidos 

no sistema enquanto for um utilizador do IMI. Podem ser tratados para fins de 

acompanhamento da utilização do sistema pelos coordenadores do IMI e pela Comissão, 

para comunicação, formação e iniciativas de sensibilização, assim como para a recolha de 

informações sobre a cooperação administrativa e a assistência mútua no mercado interno, 

por exemplo, através de inquéritos aos utilizadores. Quando a utilização do IMI deixar de 

fazer parte das suas competências, os seus dados pessoais serão bloqueados, mas 

permanecerão no sistema durante três anos, antes de serem definitivamente apagados17. 

Por conseguinte, é muito importante manter as listas dos utilizadores atualizadas. Para o 

efeito, os utilizadores ou os respetivos supervisores devem comunicar as alterações ao 

correspondente coordenador IMI.  

11. Quem é responsável pela segurança do IMI? [Artigo 17.º] 

Todos os intervenientes no IMI (ou seja, a Comissão, os coordenadores do IMI e as 

autoridades competentes) partilham a responsabilidade de garantir a segurança do sistema 

e das suas operações. 

A Comissão assegura que o IMI cumpre os requisitos aplicáveis a todos os sistemas 

informáticos a nível da UE, definidos na Decisão C (2006) 3602 da Comissão para a segurança 

dos sistemas de informação e das suas regras de execução. Isto significa que foi realizada 

uma análise dos riscos e foram definidas e integradas no sistema IMI medidas de segurança 

técnicas e organizacionais adequadas. Por exemplo, a autenticação (combinação PIN/senha) 

e os mecanismos de controlo do acesso asseguram a confidencialidade e a integridade do 

sistema IMI e informações nele contidas. A transmissão de dados pessoais é codificada 

através da utilização do protocolo https e, graças à separação de dados lógicos, um utilizador 

só tem acesso aos dados específicos de que necessita. 

Além disso, cada autoridade competente é responsável pelo tratamento de dados, sendo, 

por conseguinte, responsável pela segurança dos dados pessoais que gere. Assim, cada 

utilizador do IMI deve implementar medidas de segurança organizacionais para o 

processamento dos dados pessoais, em conformidade com a legislação nacional. Em geral, 

as medidas de segurança destinadas aos utilizadores do IMI não diferem das medidas que a 

                                                           
17

 Os dados bloqueados só podem ser obtidos em circunstâncias excecionais para provar que houve intercâmbio de informações no IMI. 



sua autoridade aplica a outros instrumentos informáticos utilizados no tratamento de dados 

pessoais18. As precauções básicas a ter sempre em conta são as seguintes: manter em 

segurança a sua senha e código de identificação e (para as pessoas envolvidas na gestão dos 

utilizadores) certificar-se que as listas de utilizadores do IMI são sistematicamente 

atualizadas e que os direitos de acesso daqueles que mudaram de emprego ou cujas 

responsabilidades já não envolvem a utilização do IMI são imediatamente revogados. 

É igualmente importante aplicar as medidas de segurança adequadas aos dados pessoais 

que extraiu e tratou fora do IMI (por exemplo, para inclusão num relatório em papel ou 

arquivo sob outro formato). De um modo geral, estas medidas não são diferentes das 

aplicáveis a outras operações de processamento de dados da sua autoridade. Em caso de 

dúvida, informe-se sobre elas junto do responsável pela proteção de dados da sua 

autoridade ou junto do seu coordenador IMI.  

12. A quem devo dirigir as perguntas sobre proteção de dados & IMI? 

Em caso de dúvida sobre as regras relativas à proteção de dados pessoais no IMI e/ou a sua 

aplicação prática, o coordenador nacional IMI (NIMIC) é o principal ponto de contacto para 

os utilizadores do IMI. O NIMIC fornece-lhe informações pertinentes, sendo também o 

principal interlocutor da Comissão em matéria de proteção dos dados e segurança. 

                                                           
18 Refira-se que podem ser aplicadas medidas de segurança específicas ao tratamento de dados sensíveis na sua organização. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_pt.htm

