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NOVO REGULAMENTO GERAL SOBRE 

PROTEÇÃO DE DADOS
Sabe qual o impacto na sua Organização?



O MUNDO MUDOU.
OS DADOS PESSOAIS TAMBÉM!

O Regulamento EU 2016/679 – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), vem definir o novo 
regime jurídico da proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de Dados Pessoais e à 
Livre Circulação desses Dados, e será aplicado em 25 de Maio de 2018. O novo quadro legal traz algumas 
mudanças significativas que terão diferente impacto na vida das organizações, consoante a sua natureza, 
área de atividade, dimensão e tipo de tratamentos de dados pessoais que realizem.

Desta forma, empresas e entidades públicas devem começar desde já a preparar internamente a sua 
organização para a aplicação do RGPD. É essencial conhecer as novas regras, analisar as novas obrigações, 
verificar o nível atual de cumprimento e adotar as medidas necessárias durante este período de transição 
para assegurar que tudo está pronto atempadamente.
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QUE DADOS?

Informação relativa a uma pessoa singular identificada ou “identificável”. Inclui dados genéticos e dados 
biométricos.

Conceito de “identificável” inclui o nome, número de identificação, dados de localização, identificadores por 
via eletrónica, bem como um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, 
económica, cultural ou social dessa pessoa singular. Tratamento inclui não só a recolha, mas também todo o 
“manuseamento”.



PRINCIPAIS DESAFIOS DA PRIVACIDADE

6 Encarregado de proteção de dados (Data Protection Officer DPO)
O DPO é uma das mais importantes inovações introduzidas pelo RGPD, atuando este de forma inde-
pendente na fiscalização do tratamento de dados pessoais. A opção por um DPO Externo traz enor-
mes vantagens para as organizações assegurando-lhes a independência e a ausência de quaisquer 
conflitos de interesse no exercício das funções.

7 Privacy by Design e avaliação de impacto
O RGPD vem prever expressamente a adoção destes princípios no momento da definição dos meios 
de tratamento e no momento do tratamento de dados propriamente dito. O RGPD também prevê 
que a avaliação de impacto é obrigatória sempre que um certo tipo de tratamento de dados seja 
suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades dos titulares.

8 Notificação de violações de segurança
A Autoridade e Controlo terá de ser notificada (em 72h) de todas as violações de dados com risco para 
o titular. Devem ser adotados procedimentos internos de forma a tornar a organização apta para 
gerir casos de violações de dados pessoais e preparação de medidas mitigadoras e circuitos de infor-
mação entre responsável e subcontratante. 

9 Quadro sancionatório agravado
As empresas que não cumpram o RGPD arriscam-se a ser severamente multadas pelas autoridades 
de supervisão. As sanções podem chegar, na sua expressão máxima, até 20.000.000 ou 4% do volume 
de negócios. Além disso, as empresas arriscam-se a ser responsabilizadas e penalizadas por eventu-
ais danos causados pela indevida aplicação do RGPD. Podem ser condenadas a indemnizar os cida-
dãos afetados, seja por danos materiais ou imateriais.

5 Exigências para quem é subcontratado para processar dados pessoais
É muito comum que os dados pessoais sejam tratados por terceiros subcontratados. Os subcontra-
tados passam a ter responsabilidades, o que implica, entre outros, que hajam contratos que 
definam regras entre as partes. Ao subcontratado cabe provar que cumpre com todas as regras do 
contrato e do próprio RGPD.

4 Prova e Evidência de Cumprimento (Accountability)
As organizações têm de conseguir provar que cumprem com o regulamento, nomeadamente:
• Que os dados pessoais que possuem são legítimos e estão limitados ao que é necessário; estão      
   atualizados, seguros e confidenciais
• Que têm políticas e procedimentos internos capazes de serem disponibilizados às entidades de 
   supervisão
• Que possuem sistemas para monitorizar as políticas e procedimentos.

3 Consentimento
O RGPD define consentimento como uma “manifestação de vontade, que deve ser livre, específica, 
informada e explícita”. Essa manifestação de vontade representa a aceitação, que deve ser uma ação 
positiva para que os seus dados pessoais sejam objeto de tratamento.

2 Reforço dos direitos dos titulares dos dados
Toda a UE passará a ter um ordenamento comum nesta matéria. Os direitos dos titulares foram 
alargados, passando a existir o direito à limitação do tratamento e o direito à portabilidade, bem 
como novos requisitos quanto ao direito à eliminação dos dados e quanto à notificação de terceiros 
sobre retificação, apagamento ou limitação de tratamento solicitados pelos titulares. 

1 Informação aos titulares dos dados
O RGPD obriga a prestar mais informações do que atualmente, designadamente a base legal para o 
tratamento de dados, o prazo de conservação dos dados, informações mais detalhadas sobre as 
transferências internacionais, a possibilidade de apresentar queixa junto da Autoridade de Controlo. 

2



PORQUÊ A DPO CONSULTING?

Aconselhamos na Gestão do Goodwill e da Reputação criando Vantagens Competitivas e Inovadoras no 
Tratamento de Dados Pessoais.
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SOMOS ESPECIALISTAS EM PRIVACIDADE, PROTEÇÃO 
DE DADOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO!

A equipa da DPO Consulting é 
composta de profissionais alta-
mente experientes do ponto de 
vista técnico-jurídico, da Gover-
nance e da Privacidade.

Membros certificados na Interna-
tional Association of Privacy Profes-
sionals (IAPP) – CIPP/E e CIPP/M; 
no ECPC – European Center on 
Privacy and Cybersecurity.

Atuação de excelência em áreas 
como o marketing, comunicação 
e gestão, retalho, seguros e setor 
público.

Diagnóstico jurídico, processual 
e tecnológico.
Implementação de recomenda-
ções do diagnóstico.
Organização e governance de 
informação.
Adequação jurídica de cláusulas 
contratuais.
Administração e segurança de 
sistemas.
Gestão reputacional da organi-
zação.
Gestão da mudança através de 
ações de sensibilização e forma-
ção específica dos recursos 
humanos.

A DPO Consulting possui um 
Knowledge Center em Data Priva-
cy, onde desenvolve metodolo-
gias baseadas nas melhores 
práticas europeias: Privacy 
Program Management da IAPP; 
British Standards (BS 10012: 
2017 Data Protection); Norma 
ISO 27001:2013 de Sistemas de 
Gestão de Segurança da Infor-
mação.
Este centro tem ainda uma rela-
ção próxima com reguladores e 
grupos de trabalho europeus 
sobre temas de proteção de 
dados pessoais.

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
COM VASTA EXPERIÊNCIA

NÍVEIS DE IMPACTO 
NAS ORGANIZAÇÕES 

PRODUTOS E SOLUÇÕES 
INOVADORAS AJUSTADAS 

AOS CLIENTES 

"The digital future of Europe can only be built on trust (…) We should 
not see privacy and data protection as holding back economic 

activities. They are, in fact, an essential competitive advantage.” 
Andrus Ansip, Vice-President for the Digital Single Market

Brussels, 15 December 2015



OS NOSSOS SERVIÇOS 

Os serviços de Data Privacy da DPO Consulting apoiam os nossos clientes a garantir e gerir a conformidade 
com o RGPD, endereçando as vertentes legais, de negócio, sistemas de informação, governance e ciberse-
gurança. Estes serviços baseiam-se em quatro workstreams, adaptados às necessidades específicas dos 
nossos clientes.

O DPO
EXTERNO

AUDITORIAS E
MAPEAMENTOS

AVALIAÇÃO DE RISCO
E AVALIAÇÃO DE 
CONFORMIDADE

AWARENESS 
& TRAINING GOVERNANCE REVISÃO 

DE CONTRATOS

REPRESENTAÇÃO
DE SOCIEDADES

OVERSEAS E DA UE 

PREPARAÇÃO PARA
DATA BREACH

PREPARAÇÃO
PARA CERTIFICAÇÃO
E SELOS EUROPEUS  

PLANEAR IMPLEMENTARINVENTARIAR AVALIAR
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COMO PODEMOS AJUDAR?

Inventariar todas as 
atividades de tratamento 
de dados pessoais (quais, 
onde estão, para onde são 
transmitidos, quem tem 
acessos, a finalidade do 
tratamento, período de 
retenção).

Avaliar a conformidade e 
mapear os riscos existen-
tes de todas as operações 
de tratamento de dados – 
processos, tecnologias e 
sistemas.

Desenvolver um plano de 
ação que garanta a 
compliance e a accountabi-
lity da proteção dos dados 
e da segurança da infor-
mação.

Implementar as medidas 
técnicas e operações consi-
deradas oportunas para 
implementação do plano 
de ação aos níveis organi-
zacional, de processos e 
das tecnologias.



ELSA
VELOSO

JOSÉ
ANTÓNIO PEREIRA

ev@dpoconsulting.pt
+351 91 777 45 00

FERNANDO
RODRIGUES PEREIRA

frp@dpoconsulting.pt
+351 96 461 94 65

 Lisboa • Avenida da República, 50, 2º andar | 1050 – 196 • 211 229 170 / 71
 Porto • Rua de Gondarém, 783, 2º Esquerdo | 4150 – 783

Garantimos um elevado envolvimento da equipa em cada projeto, oferecendo uma assessoria 
técnica de alto nível e procurando relações profissionais de longo prazo, para uma melhor 
compreensão dos negócios de cada indústria e com o objetivo último de dar valor acrescentado 
aos nossos clientes.

Prestamos serviços de carácter multidisciplinar a empresas internacionais e a grupos locais, a 
grandes e médias empresas, a empresas familiares e a negócios com potencialidades de 
crescimento, em qualquer sector de atividade.

www.dpoconsulting.pt

QUEM SOMOS

CIPP/E
Fundadora e CEO

Consultor Senior em 
Comunicação Estratégica

IT Advisor / Engenheiro de 
Tecnologias de Informação 

e Segurança
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RIGOR, INOVAÇÃO, COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDADE

JOSÉ
ALVARENGA

CIPM/ E 
Consultor Senior / Especialis-

ta em Redes e Sistemas de 
Informação

HUGO
LEITE

Consultor/Especialista 
em Proteção de Dados e 
Mercado Único Digital

ja@dpoconsulting.pt
+351 96 122 05 07

hl@dpoconsulting.pt
+351 91 910 74 57


