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“Proíbe a discriminação, direta ou indireta, em razão do 

risco agravado de saúde, sob todas as suas formas, e 

sanciona a prática de atos que se traduzam na violação 

de quaisquer direitos fundamentais, ou na recusa ou 

condicionamento do exercício de quaisquer direitos 

económicos, sociais, culturais ou outros, por quaisquer 

pessoas”.   

Art. 1º. da Lei n.º 46/2006, de 28 de Agosto 

ENQUADRAMENTO LEGAL 



“Discriminação direta ocorre sempre que uma pessoa 

com deficiência ou risco agravado de saúde seja objecto 

de um tratamento menos favorável que aquele que é, 

tenha sido ou venha a ser dado a outra pessoa em 

situação comparável”.   

Art. 3º. da Lei n.º 46/2006, de 28 de Agosto 

 

 

PRÁTICAS DISCRIMINATÓRIAS 



 

      
 

 

 

 

 

 

PRÁTICAS DISCRIMINATÓRIAS 

a) A recusa de fornecimento ou o impedimento de fruição de 

bens ou serviços; (…) 

g) A recusa ou a limitação de acesso aos cuidados de saúde 

prestados em estabelecimentos de saúde públicos ou privados;  

h) A recusa ou a limitação de acesso a estabelecimentos de 
ensino, públicos ou privados, assim como a qualquer meio de 

compensação/apoio adequado às necessidades específicas dos 

alunos com deficiência;  

e) A recusa ou a limitação de acesso ao meio edificado ou a 

locais públicos ou abertos ao público;  

Art. 4º. da Lei n.º 46/2006, de 28 de Agosto 



DEVASSA DA VIDA PRIVADA – Artigo 192.º C.P. 

1 - Quem, sem consentimento e com intenção de devassar a 

vida privada das pessoas, designadamente a intimidade da 

vida familiar ou sexual:  

(…) 

d) Divulgar factos relativos à vida privada ou a doença grave 
de outra pessoa;  

é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de 

multa até 240 dias.  

 
 

Agravação da pena em 1/3 se o acto for praticado para 

obter recompensa ou enriquecimento ou se for praticado 

através da comunicação social. – Artigo 197.º C.P. 



• Princípios fundamentais a respeitar, consignados na 

Constituição da República Portuguesa: 

     - Direito à identidade pessoal, ao bom nome e reputação, à 

imagem e reserva da vida privada e familiar. Art. 26.º CRP 

     - Direito à inviolabilidade do domicílio, da correspondência e 

proibição do uso por terceiros de registos informáticos sobre 
dados pessoais. Art. 34.º e 35.º CRP 

 

• O direito à reserva da intimidade da vida privada 

abrange quer o acesso, quer a divulgação de aspectos 

atinentes à esfera íntima e pessoal das partes, 
nomeadamente o estado da saúde. Art. 16.º nº 2 do Código 

do Trabalho 

 

      
 

 

CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 



VIOLAÇÃO DE SEGREDO – Artigo 195.º CP 

Quem, sem consentimento, revelar segredo alheio de que 

tenha tomado conhecimento em razão do seu estado, 

ofício, emprego, profissão ou arte é punido com pena de 

prisão até 1 ano ou com pena de multa até 240 dias. 



AÇÕES POSSÍVEIS PERANTE A QUEBRA DE 

CONFIDENCIALIDADE (VIOLAÇÃO DO SIGILO 

PROFISSIONAL): 
 

• Ação nos Tribunais Judiciais para obter 
indemnização por danos patrimoniais e não 

patrimoniais nos termos gerais de direito e 

responsabilidade civil. - Art. 28º Código do Trabalho  

• Procedimento criminal – Tribunal Criminal - Artigo 

195.º Código Penal 

• Processo disciplinar nas Ordens profissionais 

Exemplo: Artigos 67º e 68º Código Deontológico da OM. 

 



“O empregador não pode exigir a candidato a emprego 

ou a trabalhador que preste informações relativas à sua 
condição física ou psíquica, salvo quando particulares 

exigências inerentes à natureza da actividade profissional 

ou a protecção e segurança do trabalhador ou terceiros o 

justifiquem e seja, em qualquer caso, fornecida por escrito 

a respectiva justificação”.  

Alínea b), do nº1, do art. 17.º e art.19.º do Código de Trabalho, 

aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro 

 

LEGITIMIDADE DO TESTE 



“Considera-se ilegítima a obrigatoriedade indiscriminada de 

testes do vírus da Sida, porque fere a privacidade das pessoas, 

pronuncia marginalizações desumanas, cria na sociedade 

fantasmas indesejados e torna impossível uma educação 

responsável para a saúde social e a saúde pública de que 

todos são factores. A universalização dos testes, contra a 

vontade das pessoas, são por isso ilegítimos, do ponto de vista 
ético”.  

“Há empregos que, pela sua natureza, podem exigir o teste de 

HIV: aqueles que implicam a manipulação de líquidos 

biológicos a ser administrados a pacientes, podendo induzir a 

contaminação / transmissão. Sem ser uma profissão, deve ter-

se em conta que um dador de sangue ou um dador de 

esperma bem como de órgãos não pode estar infetado(…)”  

Relatório/parecer 16/CNEV/96 (Conselho Nacional de Ética para as 

ciências da Vida) 

 

 

 

 



FICHA CLÍNICA VS FICHA DE APTIDÃO 
 
Na FICHA CLÍNICA estão observações clínicas relativas aos 

exames de saúde, encontrando-se esta ficha sujeita ao 

segredo profissional. 

No seio da empresa só tem acesso à ficha clínica, o médico 

do trabalho.  

 

A FICHA DE APTIDÃO é também preenchida pelo médico do 

trabalho que deve remeter uma cópia ao responsável dos 

recursos humanos da empresa, a qual não pode conter 

elementos que envolvam segredo profissional mas apenas a 

indicação de se o trabalhador é apto, apto 

condicionalmente, inapto temporariamente ou inapto 

definitivamente. – Artigo 19.º n.º 3 do Código do Trabalho 

 

 



CONDIÇÕES DE TRABALHO/ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES 

• Princípios fundamentais a respeitar, consignados na 

Constituição da República Portuguesa: 

- Princípio da Igualdade e não discriminação  Artigo 13.º CRP 

 

• Consideram-se práticas discriminatórias contra pessoas com 

deficiência e risco agravado de saúde, para além do 

disposto no Código do Trabalho:  

     a) A adoção de procedimento, medida ou critério, diretamente pelo 

empregador ou através de instruções dadas aos seus trabalhadores 

ou a agência de emprego, que subordine a fatores de natureza 

física, sensorial ou mental a oferta de emprego, a cessação de 

contrato de trabalho ou a recusa de contratação; (…) 

     c) A adoção pelo empregador de prática ou medida que no âmbito 

da relação laboral discrimine um trabalhador ao seu serviço.  

 

 



CONDIÇÕES DE TRABALHO/ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES 

• Discriminação positiva: “qualquer pessoa tem direito ao 

emprego e trabalho adaptados ao seu estado de 

saúde, vicissitudes da terapêutica administrada e 
compatíveis com a evolução da doença”.  

     Art. 27º Código do Trabalho  

• “Quaisquer condições especiais não poderão 

consubstanciar acto de discriminação em função do 

seu risco agravado de saúde”.  

     DL 46/2006 de 28 de Agosto  e 23.º a 26º do Código do Trabalho 

 



MEDICINA DO TRABALHO: PROTEÇÃO DOS 

DADOS PESSOAIS 

 
“O candidato a emprego ou o trabalhador que haja 

fornecido informações de índole pessoal goza do direito ao 

controlo dos respectivos dados pessoais, podendo tomar 

conhecimento do seu teor e dos fins a que se destinam, 

bem como exigir a sua rectificação e actualização”.   

Nº 3 do artigo 17.º do Código do Trabalho 



Os responsáveis pelo tratamento da informação de saúde 

devem tomar as providências adequadas à protecção da 

sua confidencialidade, garantindo a segurança das 

instalações e equipamentos, o controlo no acesso à 

informação, bem como o reforço do dever de sigilo e da 

educação deontológica de todos os profissionais.  

Artigo 4.º Lei 12/2005 de 26 de Janeiro - Informação genética pessoal e 

informação de saúde 

 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO DE SAÚDE 



 

 

DISCRIMINAÇÃO – QUE FAZER? 

Qualquer pessoa singular ou coletiva que tenha 

conhecimento de situação suscetível de ser considerada 

contra-ordenação deve comunicá-la a uma das seguintes 

entidades: 

a) Membro do Governo que tenha a seu cargo a área da 

deficiência; 

b) Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P.; 

c) Entidade competente para a instrução do processo de 
contra-ordenação. 
 



ENTIDADES REGULADORAS 

Educação 

•Inspeção-geral da Educação - Serviços Centrais 

•Inspeção-geral Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior 

Trabalho e Solidariedade Social 

•Autoridade para as Condições de Trabalho 

•Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público 

•Inspeção-geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

•Instituto Segurança Social, I.P. 

Formação Profissional 

•Instituto Emprego e Formação Profissional, I.P. 



RECURSOS ÚTEIS NA ÁREA DO VIH 

Entidades Localidade 

Ser+ Cascais 

Abraço  Lisboa, Porto, Setúbal, Funchal 

AJPAS Amadora 

APF  Lisboa, Évora, Faro, Coimbra, Porto, Funchal 

Fundação Portuguesa “A Comunidade 
Contra a Sida” 

Lisboa, Coimbra, Porto, Setúbal, Vila Real, 
Funchal 

GAT Lisboa 

Liga Portuguesa contra a Sida Lisboa 

MAPS Algarve 

Positivo Lisboa 

Sol Lisboa 



RECURSOS ÚTEIS NA ÁREA DO VIH 

Entidade Governamental 

Direção Geral de Saúde – Programa Nacional para a Infeção VIH/Sida 

Linha telefónica SOS Sida 

800 20 10 40 

Sites Web 

http://sida.dgs.pt/ 

www.sermais.pt/ 

www.gatportugal.org/ 

www.positivo.org.pt/ 

www.roche.pt/sida 

www.aidsportugal.com 

www.tht.org.uk/ 

www.aides.org/ 




