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VIDEOVIGILÂNCIA NA FDUL 

(Documento resumo) 

 

Apresentação 

 

A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) é uma instituição de ensino 

superior pública, frequentada diariamente por centenas de pessoas. Com efeito, a FDUL 

proporciona aos seus alunos três ciclos de estudos – Licenciatura, Mestrado e 

Doutoramento – no âmbito dos quais se contam, atualmente, mais de cinco mil alunos. A 

Faculdade conta ainda com cerca de 246 docentes e de 50 funcionários. 

A FDUL acolhe cinco centros de investigação, a saber: (i) CIDEEFF – Centro de Investigação 

de Direito Europeu, Económico, Financeiro e Fiscal; (ii) CIDPCC – Centro de Investigação de 

Direito Penal e Ciências Criminais; (iii) CIDP – Centro de Investigação de Direito Privado; 

(iv) CIDP | ICJP – Centro de Investigação de Direito Público | Instituto de Ciências Jurídico-

Políticas; (v) IURIS – Instituto de Investigação Interdisciplinar. Cada um destes centros 

promove as suas próprias atividades, com destaque para conferências e cursos de pós-

graduação. 

Adicionalmente, é frequente a Faculdade acolher diariamente vários eventos, 

nomeadamente conferências, quer de carácter nacional, quer internacional, que contam 

com centenas de participantes. 

Do ponto de vista das suas instalações, a Faculdade é composta por dois edifícios (edifício 1 

e edifício 2), os quais totalizam 24.984 m2. 

 

Justificação 

 

Devido à necessidade de garantir a segurança de todos os que frequentam a Faculdade, bem 

como dos seus trabalhadores, a Faculdade utiliza um sistema de videovigilância, composto 

há vários anos por cerca de 80 câmaras, havendo necessidade de acrescentar 19 câmaras. 

As necessidades de segurança decorrem desde logo do facto de se tratar de uma instituição 

aberta ao público, o que significa uma rotação diária de centenas de pessoas. 
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Por outro lado, as necessidades de segurança são particularmente sentidas em certas áreas 

da Faculdade onde se registam, com frequência, situações de furto. Especial destaque 

merecem a Biblioteca e a Sala de Estudo, onde se registam a maior parte destes incidentes. 

O sistema instalado tem como finalidade a proteção de pessoas e bens, em especial de bens 

e equipamentos que requeiram especial proteção, nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 

58/2019, de 8 de agosto. 

Este sistema é instalado após solicitações por parte de docentes e de alunos, decorrentes da 

significativa existência de furtos na Faculdade, em especial de computadores e telemóveis, 

tanto de alunos e de docentes, como da própria Faculdade. É também frequente o 

desaparecimento de livros da Biblioteca, bem como o aparecimento de obras danificadas, 

designadamente com folhas rasgadas. De referir que a Biblioteca da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa é uma das mais importantes bibliotecas jurídicas nacionais. O 

acervo documental inclui obras de elevada valia histórica (século XVI: 91 títulos; século 

XVII: 444 títulos; século XVIII: 570 títulos; século XIX: 4136 títulos), dispersas pelos dois 

pisos em que se encontra a Biblioteca, numa área total de mais de 2.200 m2. O seu espólio 

conta com mais de 120.000 monografias, cerca de 68.000 periódicos e mais de 3.000 

manuscritos. Conta também com a Coleção Pereira e Sousa /Mendonça Cortês (PSMC), com 

cerca de 69.300 documentos e 3.100 manuscritos avulsos. 

O registo de factos ilícitos ocorridos nos últimos anos encontra-se disponível para consulta, 

constituindo a origem e justificação para o atual sistema. É igualmente frequente o 

desaparecimento de computadores e de telemóveis, tanto da Sala de Estudo, como da 

Biblioteca e até de salas de aula. 

Nesta medida, nos últimos cinco anos a questão do reforço da segurança e da videovigilância 

foi um tema constante nas reuniões dos órgãos da FDUL, com destaque para o Conselho 

Académico e o Conselho de Escola (Conselho Académico: atas 4/2016; 7/2016; 8/2016; 

1/2017; 2/2017; 11/2017; 1/2018; 8/2018; 10/2018; 1/2019; 1/2020; Conselho de Escola 

- ata 1/2020). Do mesmo modo, foram feitas diligências com vista a obter o reforço da 

segurança junto das instâncias competentes, designadamente a CML e a PSP. 

As imagens são acedidas pela empresa contratada para assegurar a vigilância da FDUL. Após 

o decurso de 30 dias, as mesmas são eliminadas. As gravações apenas são disponibilizadas 

quando solicitadas, nos termos da lei, pelos órgãos de investigação criminal ou pelos órgãos 

judiciais. 
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Avaliação de impacto 

 

Descreva o tratamento de dados a realizar no âmbito do projeto: 

Recolha de imagens através de câmaras de videovigilância. 

 

O tratamento envolve a recolha da informação pessoal de titulares menores de idade? 

Não. 

 

O tratamento impede que os titulares dos dados exerçam os seus direitos, previstos no RGPD? 

Não. 

 

O tratamento requer a realização de atividades que cruzem a informação pessoal do titular 

recolhida no âmbito deste projeto com informação pessoal do titular já armazenada para 

potenciar a execução de ações (ex. campanhas de marketing) ou promover outros serviços do 

negócio da Universidade de Lisboa? 

Não. 

 

O tratamento requer a realização de atividades que permitem desenhar o perfil 

comportamental do titular dos dados de forma a potenciar a execução de ações (ex. 

campanhas de marketing) ou promoção de outros serviços do negócio da Universidade de 

Lisboa? 

Não. 

 

Qual a finalidade do tratamento a realizar? 

Garantir a segurança de pessoas e bens na FDUL, em especial de bens e equipamentos que 

requeiram especial proteção. 

 

Serão tratados os dados pessoais de quantos titulares? 

5.000 - 10.000 titulares. 
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A que tipo de titulares pertence a informação a ser tratada? 

Docentes, funcionários, alunos e todas as pessoas que circulem nas instalações da FDUL. 

 

A informação é partilhada com alguma entidade externa à Universidade de Lisboa? 

Sim, a empresa contratada para os serviços de vigilância da FDUL. 

 

Tratamento com perfilagem? 

Não. 

 

Tratamento com categorias especiais de dados? 

Não. 

 

Tratamento com decisões automatizadas? 

Não. 

 

Tratamento de informação em grande escala? 

Não. 

 

Procedimentos de minimização, psedonimização, anonimização ou outras medidas de 

segurança para salvaguarda da informação recolhida: 

Escolha do tipo e da localização de câmaras em função das áreas em vigilância, por forma a 

minimizar a intrusão. Colocação de filtros para assegurar a privacidade. Os dados só são 

utilizados em caso de necessidade, designadamente havendo um facto ilícito e de acordo 

com a lei. 

 

Qual a base de licitude para o tratamento de dados pessoais decorrente desta nova tecnologia 

ou processo? 

Interesse legítimo. 
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Transmissão de dados pessoais para outras entidades (por exemplo transmissão de dados 

encriptados): 

Não há transmissão de dados, os quais se encontram em circuito fechado, em que os 

funcionários da empresa de vigilância (entidade certificada e licenciada para o efeito), têm 

acesso ao sistema. Número limitado de funcionários e com o devido registo. 

 

Zonas de colocação das câmaras 

Acessos, zonas de circulação e espaços onde se encontram bens e equipamentos que exigem 

especial proteção, designadamente: garagem subterrânea, parque de alunos, jardim entre 

edifícios, fachadas, saída de emergência do auditório, acesso bar velho, átrio de entrada, 

entrada das traseiras, acesso pelo Anfiteatro 10, CARL, Claustro, porta de acesso AAFDL, 

envolvência sala de estudo e sala de estudo, Biblioteca, áreas de cacifos, auditório, escada 

entre bar velho e bar novo. 

 

 


