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Municípios contra divulgação pública

de quem recebe habitação social
Governo quer
publicar na internet
quem beneficia de
habitação social e
outras subvenções
O governo quer alargar a obri
gação das entidades do Estado
de tomarem público a quem são
atribuídas subvenções e parti
lhar esses dados na internet O

executivo pretende que os muni
cípios divulguem quem tem habi
tação social uma medida con
testada pela Associação Nacio
nal de Municípios Portugueses
ANMP que considera que a
publicação dessa informação
teria de respeitar a disciplina

jurídica sobre divulgação de
dados pessoais algo também
posto em causa pela Comissão
Nacional de Protecção de Dados
Esta é uma das alíneas mais

contestadas da proposta de lei
apresentada a semana passada
na Assembleia da República
Segundo o documento o gover

no quer promover um reforço

da transparência e do aperfei
çoamento do acompanhamen

to sobre a atribuição de apoios
financeiros e patrimoniais por

parte de entidades públicas
Chamada a dar um parecer
sobre a matéria a ANMP diz

que a atribuição de casas pelas
autarquias representa o exer

cício de competências de apoio
social dirigido a agregados fami
liares carenciados e por isso

devia ser excluída do leque de
subvenções com divulgação públi
ca na internet Entre outras ques

tões a ANMP quer saber a que
tipo de punição é que os muni
cípios serão sujeitos caso não
cumpram estas indicações

Também a Comissão Nacio

nal de Protecção de Dados sus

cita particular reserva quanto

à divulgação de certas informa
ções em rede aberta A CNPD
alertou o parlamento para o fac
to de já anteriormente ter con

siderado que a difusão de dados
pessoais em rede mundial como
a internet
ultrapassa em lar
ga medida o objectivo de trans
parência e de acesso público à

informação permitindo a agre
gação de informação sobre pes
soal e estabelecimento de per
fis

Também as regiões autóno
mas da Madeira e dos Açores

em pareceres enviados à Assem
bleia se mostraram desfavorá

veis à intenção do governo de
obrigar à publicitação dos bene
ficiários de habitação social
CE com Lusa

