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Questões legais do BYOD devem ser 
analisadas

O BYOD (abreviatura para “bring your own device”) está a tornar-se uma prática comum 
nas empresas um pouco por todo o mundo e Portugal não foge à regra.
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Tendo em conta esta realidade, o Semana falou com Rui Simões, advogado associado 
sénior da Sérvulo & Associados I Sociedade de Advogados, RL, para saber quais as 
questões a ter em conta nesta matéria sob o ponto de vista legal.

Rui Simões lembra que, desde logo, «a adopção de uma política em que seja aceite a 
utilização de equipamentos pessoais numa empresa traz riscos jurídicos acrescidos, 
relacionados com a protecção de segredos comerciais, a privacidade de dados pessoais, o 
licenciamento de software ou riscos laborais, entre outros».

Entre todos, o risco mais evidente é «o de perda de informação confidencial da empresa, 
pois os equipamentos pessoais utilizados podem não cumprir na íntegra os requisitos de 
segurança que, habitualmente, os equipamentos fornecidos pela empresa impunham». 
Assim sendo, este profissional defende que as empresas devem «definir requisitos 
mínimos de segurança», como formas de autenticação, encriptação, antivírus, entre 
outras, «que os equipamentos pessoais devem respeitar».

Se assim não for, Rui Simões considera que «a empresa pode estar exposta ao 
incumprimento de deveres de confidencialidade ou à perda a favor de concorrentes de 
informação reservada».

Na verdade, o advogado associado sénior da Sérvulo & Associados aconselha as empresas 
que queiram adoptar uma política de BYOD «a alterar os regulamentos internos relativos à 
utilização dos recursos de TI, ao acesso à Internet e à utilização do correio electrónico, à 
política de segurança» entre outras áreas.

Nesses regulamentos internos devem ser esclarecidos temas como que colaboradores 
podem ser incluídos nesta política, que equipamentos são aceites pela empresa, quais os 
requisitos mínimos de segurança que o utilizador se compromete a respeitar, a forma de 
repartição dos custos, ou mesmo quais «as condições em que a empresa pode aceder ou 
eliminar os dados armazenados no equipamento».

Na realidade, esta última é uma questão relevante, já que muitos são os utilizadores que 
se perguntam até que ponto pode uma entidade externa gerir um equipamento de um 
funcionário, quando este não é propriedade sua. Rui Simões lembra que «a questão do 
acesso pela empresa (ou fornecedor externo) aos dados armazenados num equipamento 
pessoal é das mais importantes a resolver» quando se adopta uma política de BYOD.

Assim sendo, «deve ser expressamente previsto e comunicado aos utilizadores» que tipo 
de informação, mesmo que não profissional, por exemplo, contactos ou mensagens de 
correio electrónico, «armazenada no equipamento pode ser acedida ou apagada pela 
empresa e em que casos tal pode suceder».
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