
Parecer n.º 177/2014 

Data: 2014.05.13 

Processo n.º 172/2014 

Queixa de: A 

Entidade requerida: Comandante do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de 

(…) 

 

I - Factos e pedido 

1. A solicitou ao Comandante do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) 

de (…) “fotocópias da [sua] ficha de avaliação ordinária, referente ao período 

compreendido entre 01JAN e 31DEC13, da qual [tomou] conhecimento da classificação, em 

24/02/2014.”1 

2. Por não ter obtido resposta, o requerente insistiu no pedido e solicitou também “a 

consulta das (suas) fichas de avaliação ordinária (homologadas), correspondentes aos 

anos 2011 e 2012, assim como fotocópias simples (…) e integrais das mesmas”. 

3. Posteriormente, foi informado pelo “Chefe da Secção de Recursos Humanos da P.S.P. de 

(…) (…) para efetuar o pagamento das mesmas, de acordo com a Portaria n.º 1334-

C/2010, de 31 de dezembro (ou seja €0,56 por fotocópia, e acresce ao total mais €3, 

perfazendo a importância de €9,72, por doze fotocópias).” 

4. Em virtude de até à data não lhe terem sido facultados os documentos, apresentou 

queixa à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA). 

No respetivo requerimento o requerente esclareceu que, após ter sido informado de que 

as fotocópias só lhe seriam facultadas após o pagamento das importâncias devidas, 

comunicou ao chefe de secção o seguinte: 

«[R]eferente ao pedido (24FEV14) de fotocópias da sua ficha de avaliação ordinária, 

referente ao período compreendido entre 01JAN e 31DEC2013, em consonância com o n.º 

3 do artigo 17.º do Regulamento do Sistema de Avaliação de Serviço do Pessoal com 

Funções Policiais da P.S.P., deveria estes serviços ter em conta o seguinte:  

a) Deveriam ser facultadas sem ser cobrada qualquer importância ou seja qualquer taxa 

a cobrar, aliás tratamento idêntico é dado nos processos disciplinares quando são 

solicitadas fotocópias do Processo para que possa contestar a acusação.  

b) A Direção Nacional da P.S.P. emitiu um Parecer que diz que, "ao pessoal dos quadros 

da P.S.P. não é imposto o pagamento de taxas sempre que decorra da lei 

obrigatoriedade de emissão de documentos”, que depreende-se que pode abranger 

estas situações.  

                                                 
1 As transcrições do presente parecer respeitam a grafia original. 
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c) Ora, a taxa a cobrar por documentos arquivados deve incidir sobre documentos com 

tratamento finalizado, o que não é o caso, pois as fotocópias da ficha de avaliação de 

serviço só se consideram arquivadas depois de cumpridos todos os prazos legais da 

avaliação, incluindo os Processos de Reclamação e Recurso Hierárquico.» 

“Quanto ao outro pedido efetuado pelo Requerente (…) a solicitar a consulta das (suas) 

fichas de avaliação ordinária (homologadas), correspondentes aos anos 2011 e 2012, 

assim como as fotocópias simples, o Requerente informou, também, os Serviços 

competentes, do seguinte:  

a) Que, não concorda com a aplicação da Portaria n.º 1334-C/2010, de 31 de Dezembro, 

por parte P.S.P. de (…).  

b) O Requerente contestou que a taxa que a P.S.P. de (…), pretende aplicar de acordo com 

a Portaria n.º 1334-C/2010, representa um aumento de sensivelmente 1500%, da taxa 

prevista no Despacho n.º 8617/2002 de 29 de abril, o que vem restringir fortemente o 

direito de acesso aos respetivos documentos,. 

c) O preço de €0,56 por fotocópia simples A4, fixado pela Portaria em epígrafe, pedida 

pela P.S.P. de (…), viola os critérios fixados no artigo 12.º, n.º 1, assim as taxas a cobrar 

pelas reproduções de documentos administrativos devem respeitar o princípio da 

proporcionalidade e o valor médio praticado no mercado (que é de €0,02, nos Centros 

de Cópias), estando assim desproporcionado e um impedimento ilegítimo ao acesso 

livre e generalizado aos documentos pretendidos. 

d) O Requerente informou, também, que o preço das mesmas deveria ter em conta o n.º 1 

do artigo 12.º da Lei n.º 46/2007, de 24 Agosto e o Despacho n.º 8617/2002 de 29 de 

abril, do Ministro das Finanças, não tendo contudo obtido qualquer resposta por parte 

daqueles serviços até à presente data.” 

5. Convidada a pronunciar-se, a entidade requerida alegou o seguinte: 

“(…) 

No tocante a consulta das referidas fichas de avaliação dos anos 2011 e 2012, foi-lhe 

facultada a consulta e a mesma por ele efectuada em 17 de março. 

(…) 

A sua reprodução em fotocópia, uma vez que estamos na presença de informação não 

procedimental as taxas devidas pelo acesso estão fixadas no Despacho do Ministro das 

Finanças n.º 8617/2002, de 3 de Abril, publicado na 2.ª Série do Diário da República, n.º 

99, de 29 de abril de 2002. 

No tocante à fotocópia da ficha de avaliação de 2013, uma vez que pressupõe a existência 

de um processo pendente e um interesse directo ou legítimo do destinatário da 

informação, as taxas devidas pelo acesso a essa informação, que é procedimental, estão 

reguladas na Portaria n.º 1334-C/2010, de 31 de Dezembro.  



 3

(…) 

Não foi pois negado ao Agente Principal A o acesso ao pretendido, mas sim informado o 

mesmo de que para obter as fotocópias pretendidas deveria efectuar o pagamento das 

taxas devidas.” 

 

II - Apreciação jurídica 

1. De acordo com a Lei n.º 46/2007, de 24 de agosto, diploma que regula o acesso aos 

documentos administrativos e a sua reutilização, de ora em diante designada como Lei 

do Acesso aos Documentos Administrativos (LADA), compete à CADA apreciar as 

queixas que lhe sejam apresentadas contra a falta de resposta, indeferimento ou outra 

decisão limitadora do acesso a documentos administrativos (n.º 1 do artigo 15.º e alínea 

b) do n.º 1 do artigo 27.º).  

Serão deste diploma legal os preceitos normativos doravante mencionados sem 

qualquer outra referência. 

Além do mais, compete ainda à CADA, nos termos da alínea h), do n.º 1, do artigo 27.º, 

“[c]ontribuir para o esclarecimento e divulgação das diferentes vias de acesso aos 

documentos administrativos no âmbito do princípio da administração aberta”. 

2. O acesso livre e generalizado aos documentos administrativos constitui um princípio 

geral da LADA (artigo 5.º): “[t]odos, sem necessidade de enunciar qualquer interesse, têm 

direito de acesso aos documentos administrativos, o qual compreende os direitos de 

consulta, de reprodução e de informação sobre a sua existência e conteúdo”.   

A LADA considera documento administrativo qualquer suporte de informação sob forma 

escrita, visual, sonora, eletrónica ou outra forma material, na posse dos órgãos e 

entidades referidos no artigo 4.º, ou detidos em seu nome, artigo 3.º, n.º 1, alínea a). 

Como refere o Acórdão de 31 de agosto de 2011 do Supremo Tribunal Administrativo 

(Processo n.º 0758/11): “[p]ara que um documento seja considerado «documento 

administrativo» para efeitos da alínea a) do n.º 1 do referido art. 3.º daquela Lei, não se 

exige que ele esteja conexionado com alguma das actividades administrativas, bastando 

que esteja na posse dos órgãos e entidades referidos no artigo seguinte, ou detidos em seu 

nome”. 

Nestes termos, o acesso àquele tipo de documentos é livre e generalizado, sem que haja 

necessidade de apresentar qualquer tipo de justificação ou fundamentação. 

No entanto, a LADA identifica, algumas restrições ao direito de livre acesso:  

a) Quando os documentos contenham, acerca de pessoa singular, identificada ou 

identificável, apreciações ou juízos de valor, ou informações abrangidas pela reserva 

da intimidade da vida privada - informação nominativa (n.º 5 do artigo 6.º); 

b) Quando os documentos contenham “segredos de empresa” (n.º 6 do artigo 6.º); 
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c) Quando haja razões para diferir ou indeferir o acesso (nºs 1, 2, 3 e 4 do artigo 6.º). 

O direito de acesso à informação está, ainda, sujeito a limites ou restrições, para 

salvaguarda de outros bens constitucionalmente tutelados e de direitos que com ele 

entrem em colisão, nomeadamente referentes à dignidade da pessoa humana, direitos 

das pessoas à integridade moral, ao bom nome e reputação, à palavra, à imagem, à 

privacidade, restrições impostas pelo segredo de justiça ou pelo segredo de Estado2. 

3. Considera-se nominativo o documento administrativo que contenha, “acerca de pessoa 

singular, identificada ou identificável, apreciação ou juízo de valor, ou informação 

abrangida pela reserva da intimidade da vida privada” (alínea b), n.º 1, artigo 3.º). São de 

classificar como documentos nominativos, por exemplo, os que revelem informação de 

saúde, da vida sexual, de convicções ou filiações filosóficas, políticas, religiosas, 

partidárias ou sindicais. 

Nesta mesma perspetiva, dando a palavra ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em 28 

de Setembro de 2011, em decisão proferida no Proc. n.º 22/09.6 - IV - e), e citando o Ac. 

do Tribunal da Relação do Porto de 31 de Maio de 2006 «o que se pretende abranger e 

tutelar é apenas “o núcleo duro da vida privada” e mais sensível de cada pessoa, como seja 

a intimidade, a sexualidade, a saúde, a vida particular e familiar mais restrita, que se 

pretende reservada e fora do conhecimento das outras pessoas». 

Estes documentos são comunicados ao titular da informação neles vertida e a um 

terceiro se este estiver munido de autorização escrita da pessoa a quem os dados digam 

respeito ou demonstrar interesse direto, pessoal e legítimo suficientemente relevante 

segundo o princípio da proporcionalidade (artigo 6.º, n.º 5). 

4. Considerando que a entidade requerida se encontra sujeita à LADA, nos termos da alínea 

a), do n.º 1, do artigo 4.º, e que o requerimento é tempestivo, cumpre apreciar a questão 

que deu origem à presente queixa. 

5. Com o seu pedido, o requerente pretende conhecer informação relativa à sua avaliação 

de desempenho. Essa informação diz-lhe respeito, pelo que, o seu acesso será livre e 

irrestrito, não sendo necessário alegar nem provar o interesse direto, pessoal e legítimo. 

No entanto, a entidade requerida, solicitou o pagamento de taxas antes de facultar as 

fotocópias solicitadas. Esse pagamento tem por base o “Despacho do Ministro das 

Finanças n.º 8617/2002, de 3 de Abril, publicado na 2.ª Série do Diário da República, n.º 

99, de 29 de abril de 2002”, no caso da reprodução das “fichas de avaliação dos anos 2011 

e 2012”, e a “Portaria n.º 1334-C/2010, de 31 de Dezembro”, para a reprodução da “ficha 

de avaliação de 2013”.  

                                                 
2 J.J. Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, 4.ª Edição, Volume I, 

Coimbra, 2007, pp. 573-574; Jorge Miranda/Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, Coimbra, 

2005, p. 430. 
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6. Sobre assunto semelhante a CADA emitiu o Parecer n.º 235/2011 dizendo o seguinte: 

«5. Quanto ao acesso às fichas de avaliação através de fotocópia simples, solicitado pelo 

requerente em 19 de Abril de 2011, ao abrigo da LADA, coloca-se a questão de saber se o 

valor que a PSP pretende cobrar pela mesma é o referido no Despacho n.º 8617/2002 ou o 

constante da Portaria n.º 1334-C/2010. 

Nos termos do artigo 12.º, n.º 1, a “reprodução prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 

anterior faz-se num exemplar, sujeito a pagamento, pela pessoa que a solicitar, da taxa 

fixada, que deve corresponder à soma dos encargos proporcionais com a utilização de 

máquinas e ferramentas e dos custos dos materiais usados e do serviço prestado, sem que, 

porém, ultrapasse o valor médio praticado no mercado por serviço correspondente.” 

Refere o n.º 2 do mesmo artigo que “tendo em conta o disposto no número anterior, o 

Governo da República e os Governos das Regiões Autónomas (…) devem fixar as taxas a 

cobrar pelas reproduções e certidões dos documentos administrativos.”  

O Despacho n.º 8617/2002, fixou as taxas da reprodução de documentos nos termos do 

artigo 12.º, n.ºs 1 e 2 da Lei n.º 65/93, de 26 de Agosto, e do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

134/94, de 20 de Maio, diplomas revogados pela actual LADA. 

Tem a CADA entendido que “enquanto não for regulamentado o disposto no n.º 2 do artigo 

12.º, os valores fixados no Despacho n.º 8617/2002, (…) devem continuar a ser tomados 

como referência para efeitos da determinação dos encargos com a reprodução de 

documentos administrativos” (Parecer n.º 184/2009 . 

Segundo o Despacho n.º 8617/2002, o valor a cobrar pela emissão de fotocópias a preto e 

branco, formato A4, varia entre € 0,04 e € 0,02, consoante o número, a que podem acrescer 

custos de envio (artigo 12.º, n.º 6). 

Nos termos do n.º 3 do Despacho n.º 8617/2002, os valores fixados “não se aplicam quando 

esteja em causa a reprodução de documentos com custos já estabelecidos em legislação 

própria”. 

Ou seja, o Despacho n.º 8617/2002, que constitui a referência para efeitos da 

determinação dos custos de reprodução de documentos acessíveis ao abrigo da LADA, 

afasta do seu âmbito de aplicação as situações em que esses custos constem de legislação 

própria, como é o caso. 

A Portaria n.º 1334-C/2010, que aprovou a tabela de taxas a cobrar pelos actos de 

secretaria prestados pelas entidades tuteladas pelo Ministério da Administração Interna, 

estabelece no n.º 4, alínea a), que o valor a cobrar pela emissão de fotocópias simples A4, 

preto e branco, actualizado de acordo com o artigo 3.º da Portaria, é de 0,51 €, ao qual 

podem acrescer custos de envio. 

Relativamente aos valores cobrados pela reprodução de fotocópias, a CADA considerou no 

Parecer n.º 53/2009 , respeitante a uma autarquia, o seguinte: 
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“(…) Estabelece o artigo 12.º, n.º 1 que a reprodução de documentos administrativos «faz-

se num exemplar, sujeito a pagamento, pela pessoa que a solicitar, da taxa fixada, que 

deve corresponder à soma dos encargos proporcionais com a utilização de máquinas e 

ferramentas e dos custos dos materiais usados e do serviço prestado, sem que, porém, 

ultrapasse o valor médio praticado no mercado por serviço correspondente». Acrescenta 

o n.º 2 do mesmo artigo que, «tendo em conta o disposto no número anterior, o Governo 

da República e os Governos das Regiões Autónomas, ouvida a (…) CADA (…) e as 

associações nacionais das autarquias locais, devem fixar as taxas a cobrar pelas 

reproduções e certidões dos documentos administrativos» 

[…]. 

O Despacho n.º 8617/2002 havia fixado os custos da reprodução de documentos nos 

termos do artigo 12.º, n.º 1 da Lei n.º 65/93, de 26 de Agosto, e do artigo 3.º do Decreto-

Lei n.º 134/94, de 20 de Maio, diplomas entretanto revogados pela nova LADA. 

Conforme se escreveu no Parecer da CADA n.º 77/2006, «as taxas cobradas pela 

reprodução de documentos não podem ultrapassar significativa e injustificadamente, em 

violação dos princípios da proporcionalidade e da proibição do excesso, o custo dos 

materiais usados e do serviço prestado. E se é verdade que o Despacho n.º 8617/2002, do 

Ministro das Finanças, não vincula a Administração Local Autárquica (em razão do 

referido poder regulamentar próprio das autarquias locais), não é menos certo que tal 

Despacho - justamente, porque acolhe os critérios legais -, é susceptível de fornecer 

(seguros) padrões de orientação.  

Assim, os valores que divirjam fortemente dos fixados nesse Despacho dificultam - ou 

mesmo inviabilizam -, o exercício do direito de acesso aos arquivos e registos 

administrativos, que a CRP consagra no artigo 268.º, n.º 2, e do qual a LADA se revela um 

desenvolvimento normativo. Trata-se de um direito com assento constitucional, de um 

direito material e formalmente constitucional, isto é, de um direito valorado a se. Mais: 

sendo um direito fundamental de natureza análoga à dos direitos, liberdades e garantias, 

aplica-se-lhe o regime próprio destes (cfr. artigo 17º da CRP). E, porque assim é, tais 

valores - quando excessivos -, restringem esse direito, isto é, traduzem-se na amputação 

real do conteúdo de um direito constante de preceito constitucional directamente 

aplicável (artigo 18º, n.º 1, da CRP)». 

O preço previsto no Despacho n.º 8617/2002, ainda não revisto, para uma fotocópia a 

preto e branco, formato A4, varia entre 0,02 € e 0,04 €, conforme a quantidade [para o 

formato A3 varia entre 0,05 € e 0,08€]. Os valores em causa revelam-se desajustados face 

aos valores praticados presentemente no mercado pelos designados «centros de cópias». 

Afigura-se, no entanto, que enquanto não for regulamentado o disposto no n.º 2 do artigo 

12.º da LADA, os valores fixados no Despacho n.º 8617/2002 devem continuar a ser 
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tomados como referência para efeitos da determinação dos encargos com a reprodução 

de documentos administrativos (…)”. 

Entende-se que a doutrina acabada de citar se aplica, à situação em análise. 

Assim sendo, entende-se que o preço de 0,51 € por fotocópia simples A4, fixado pela 

Portaria n.º 1334-C/2010, cobrado pela PSP viola os critérios fixados no artigo 12.º, n.º 1. 

Pode o requerente recorrer aos tribunais, para que seja apreciada a legalidade dos valores 

cobrados pela PSP ao abrigo da mencionada Portaria.» 

7. De facto, e conforme se conclui no parecer n.º 389/2012, “[n]os termos legais em vigor, 

não compete à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos pronunciar-se sobre o 

valor estabelecido pelas entidades requeridas para a reprodução de documentos.  

Reitera-se, porém, que as taxas a cobrar pelas reproduções de documentos administrativos 

devem respeitar o princípio da proporcionalidade e o valor médio praticado no mercado, 

sob pena de poderem consubstanciar, se desproporcionadas, uma limitação ilegítima ao 

acesso livre e generalizado aos documentos administrativos.” 

8. Cumpre ainda referir que, nos termos do n.º 5 do artigo 12.º, a entidade requerida pode 

exigir um preparo que garanta as taxas devidas e, quando for caso disso, os encargos de 

remessa. 

 

III - Conclusão 

Face ao exposto, deve a entidade requerida tomar como ponto de referência para efeitos de 

determinação dos encargos com a reprodução de documentos administrativos os valores 

fixados no Despacho n.º 8617/2002, podendo exigir um preparo que garanta as taxas 

devidas. 

 

Comunique-se. 

 

Lisboa, 13 de maio de 2014 

 

João Perry da Câmara (Relator) - Pedro Delgado Alves - David Duarte - Maria Eduarda 

Azevedo - Paulo Moura Pinheiro - Antero Rôlo - Renato Gonçalves - Artur Trindade - Helena 

Delgado António - António José Pimpão (Presidente) 


