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RGPD e a Lei portuguesa Nº 58/2019  
 
O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (“RGPD”), aprovado pelo 

Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu, considera um direito fundamental, 

independentemente da nacionalidade ou local de residência, a proteção das 

pessoas singulares relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais. 

 

Através deste regulamento pretende-se: 

 Assegurar a defesa dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas 

singulares; 

 Harmonizar a legislação de todos os Estados-Membros da União Europeia (UE); e 

 Contribuir para um mercado único europeu de dados garantindo a livre 

circulação de dados pessoais entre os Estados da UE. 

 

O RGPD entrou em aplicabilidade em 25 de maio de 2018 com aplicação direta no 

sistema jurídico dos diferentes Estados-Membros. Adicionalmente, os Estados-Membros 

têm o dever de regular as matérias no âmbito da sua responsabilidade nacional. 

 

As novidades da nova lei portuguesa Nº 58/2019 

 

Entrou em vigor no dia 9 de agosto a nova Lei de Proteção de Dados, Lei n.º 58/2019 de 

8 de agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica portuguesa do Regulamento 

(UE) 2016/679 RGPD. 

 
A Lei de Proteção de Dados incluí os seguintes temas: 

 

 Confirma a nomeação da CNPD como a Autoridade de Controlo portuguesa e, 

prevê a cooperação com o Instituto Português de Acreditação, I. P. (IPAC, I. P.) 

em matéria de acreditação dos organismos de certificação em sistemas de 

proteção de dados.  

 Reforça que compete à CNPD fomentar a elaboração de códigos de conduta 

que regulem atividades determinadas, os quais devem tomar em atenção as 

necessidades específicas das micro, pequenas e médias empresas. 

 Refere que a CNPD difunde uma lista de tipos de tratamentos de dados cuja 

avaliação prévia de impacto não é obrigatória, mas não impede os 

responsáveis pelo tratamento de efetuar uma avaliação prévia de impacto por 

iniciativa própria. 

 Obriga as entidades públicas e privadas a colaborar com a CNPD, quando esta 

tiver necessidade, para o cabal exercício das suas funções, de examinar o 

sistema informático e os ficheiros de dados pessoais, bem como toda a 

documentação relativa ao tratamento e transmissão de dados pessoais. 

 Clarifica os requisitos e funções associados ao Encarregado de proteção de 

dados. 

 Refere que o encarregado de proteção de dados, bem como os responsáveis 

pelo tratamento de dados, incluindo os subcontratantes, e todas as pessoas que 

intervenham em qualquer operação de tratamento de dados, estão obrigados 

a um dever de confidencialidade que acresce aos deveres de sigilo profissional 

previsto na lei. 

 Refere que o consentimento de menores relativo à oferta direta de serviços da 

sociedade de informação só é admissível quando os menores já tenham 

completado 13 anos de idade. 

 Prevê a necessidade de proteção de dados pessoais especiais de pessoas 

falecidas. 
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 Clarifica que o direito de portabilidade dos dados, abrange apenas os dados 

fornecidos pelos respetivos titulares. 

 Esclarece que, sempre que a interoperabilidade dos dados entregues à 

Administração Pública não seja tecnicamente possível, o titular dos dados tem o 

direito de exigir que os mesmos lhe sejam entregues num formato digital aberto, 

de acordo com o Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital em vigor. 

 Impõe regras e limites na utilização de Videovigilância. 

 Clarifica algumas dúvidas em relação ao prazo de conservação de dados 

pessoais, como os dados relativos a declarações contributivas para efeitos de 

aposentação ou reforma, que podem ser conservados sem limite de prazo. 

 A proteção de dados pessoais não prejudica o exercício da liberdade de 

expressão, informação e imprensa, incluindo o tratamento de dados para fins 

jornalísticos e para fins de expressão académica, artística ou literária, mas não 

legitima a divulgação de dados pessoais como moradas e contactos, à 

exceção daqueles que sejam de conhecimento generalizado. 

 Refere que sempre que o dado pessoal «nome» seja suficiente para garantir a 

identificação do titular e a eficácia do tratamento, não devem ser publicados 

em jornais oficiais outros dados pessoais, sendo o responsável pelo tratamento a 

entidade que manda proceder à publicação. 

 O tratamento de dados biométricos dos trabalhadores só é considerado legítimo 

para controlo de assiduidade e para controlo de acessos às instalações do 

empregador, devendo assegurar-se que apenas se utilizem representações dos 

dados biométricos e que o respetivo processo de recolha não permita a 

reversibilidade dos referidos dados. 

 Inclui requisitos de confidencialidade e sigilo associados ao tratamento de dados 

de saúde e dados genéticos. O titular dos dados deve ser notificado de qualquer 

acesso realizado aos seus dados pessoais, cabendo ao responsável pelo 

tratamento assegurar a disponibilização desse mecanismo de rastreabilidade e 

notificação. 

 O tratamento para fins de arquivo de interesse público, fins de investigação 

científica ou histórica ou fins estatísticos deve respeitar o princípio da 

minimização dos dados e incluir a anonimização ou a pseudonimização dos 

mesmos, sempre que os fins visados possam ser atingidos por uma destas vias. 

 Em termos de responsabilidade civil, indica que qualquer pessoa que tenha 

sofrido um dano devido ao tratamento ilícito de dados ou a qualquer outro ato 

que viole disposições do RGPD ou da lei nacional em matéria de proteção de 

dados pessoais, tem o direito de obter do responsável ou subcontratante a 

reparação pelo dano sofrido. 

 Lista as contraordenações muito graves e graves e estabelece limites de valores 

das coimas para grandes empresas, PME e pessoas singulares. 

 No âmbito de aplicação das contraordenações, as coimas previstas no RGPD e 

na presente lei aplicam -se de igual modo às entidades públicas e privadas, mas 

as entidades públicas, mediante pedido devidamente fundamentado, podem 

solicitar à CNPD a dispensa da aplicação de coimas durante o prazo de três 

anos a contar da entrada em vigor da Lei 58/2019. 

 Lista os crimes puníveis com pena de prisão como a utilização de dados de 

forma incompatível com a finalidade da recolha, o acesso indevido, o desvio de 

dados, a viciação ou destruição de dados, a inserção de dados falsos, violação 

do dever de sigilo e desobediência. 

 Entre outras. 

 

 

 

mailto:geral@qualiwork.pt
http://www.qualiwork.pt/


 
 

 

QualiWork – Serviços de Gestão e formação em Qualidade, Lda.   

Av. Columbano Bordalo Pinheiro, Nr.61C – Escritório 13 1070-061 Lisboa 

Telf. + 351 917 843 174 / + 351 917 842 136 / + 351 917 840 772  

MOD10-PRA/V03 – Pag. 3 
 geral@qualiwork.pt    www.qualiwork.pt           

QW Tips n.º 3/2019 

 

Princípios de tratamento de dados 

O RGPD e a Lei portuguesa Nº 58/2019 vêm definir um conjunto de princípios relativos à 

recolha e tratamento de dados pessoais: 

 

1. Licitude, Lealdade e Transparência 

Tratamento Lícito: Recolha licita dos dados com um dos fundamentos previstos 

no art. 6º do RGPD  

Tratamento Leal: Tratamento dos dados em respeito das regras do RGPD e com 

o cumprimento de todos os deveres de informação ao Titular dos Dados 

Tratamento Transparente: Garantia dos direitos aos Titulares dos Dados Pessoais 

 
O tratamento dos dados pessoais carece de licitude, entre os elencados no art. 6º RGPD: 

 Consentimento (Livre e esclarecido, cumpridos os deveres de informação) 

 Execução de contratos (ex. Contrato de serviços, contrato de formação) 

 Cumprimento de obrigação legal (ex. Fornecer dados a autoridades no contexto de um processo 

penal) 

 Proteção de interesses vitais do titular (ex. Fornecer dados em benefício vital do titular se estiver 

física ou legalmente incapaz de dar o seu consentimento) 

 Execução de uma missão de interesse público (ou no exercício de autoridade pública) 

 Prossecução de interesses legítimos (ex. Análise de fraude bancária) 

 

 

2. Limitação das finalidades 

Os dados pessoais são recolhidos para finalidades determinadas especificas, e 

os dados pessoais não devem ser tratados para outras finalidades que não 

aquelas para que foram recolhidos. 

 
“Atores” do RGPD e da Lei nº 58/2019 

 TITULAR DOS DADOS PESSOAIS Pessoa singular identificada ou identificável 

 RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO Pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública ou outro 

organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os 

meios de tratamento de dados pessoais 

 SUBCONTRATANTE Pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública ou outro organismo que 

trata os dados pessoais por conta do “Responsável pelo Tratamento” 

 AUTORIDADE DE CONTROLO Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD Autoridade 

pública independente, responsável pela fiscalização da aplicação do Regulamento 

 ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS Pessoa designada para estabelecer contacto com a 

autoridade de controlo e com os titulares dos dados, é responsável por informar e aconselhar, 

assegurando o cumprimento eficaz das obrigações do RGPD e da lei, e garantindo que em 

todas as fases de tratamento (desde da recolha à destruição) são observados os princípios do 

registo e tratamento de dados. 

 

 

3. Minimização dos Dados 

Os dados pessoais recolhidos devem ser adequados, pertinentes e limitados ao 

que é necessário, relativamente às finalidades do tratamento. 

 
Dados Pessoais são: 

Informação relativa a uma pessoa ou identificável. 

É considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em 

especial por referência a um identificador, como por exemplo, um número de identificação, dados de 

localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade 

física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular. 
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4. Exatidão 

Os responsáveis pelo tratamento têm de garantir que, antes e durante o 

tratamento, todos os dados devem ser exatos e atualizados. A existência de 

procedimentos e sistemas que garantam a exatidão e atualização dos dados 

pessoais, alterando ou removendo dados irrelevantes e inexatos. 

 
O tratamento de dados pessoais abrange todo o seu ciclo de vida: 

 Recolha 

 Registo 

 Utilização 

 Organização 

 Consulta 

 Colocação à disposição 

 Conservação 

 Alteração 

 Recuperação 

 Destruição / apagamento 

 

 

5. Limitação da Conservação  

Todos os dados devem ser conservados apenas durante o período necessário ao 

seu tratamento e aos fins para os quais são tratados. Este prazo deverá ser 

limitado e comunicado ao titular na altura da recolha. 

 
Direitos dos Titulares dos Dados Pessoais 

O RGPD define um conjunto de direitos ao Titular dos Dados Pessoais: 

 Direito de Acesso 

 Direito de Retificação e de ser notificado dessa retificação 

 Direito de Limitação 

 Direito ao apagamento dos dados (“direito ao esquecimento”) e ser notificado desse 

apagamento 

 Direito de portabilidade dos dados 

 Direito de oposição ao tratamento e a decisões individuais automatizadas (definição de perfis) 

 Direito de reclamação 

 Direito de retirar o consentimento quando a licitude está baseada na licitude. 

 

 

6.  Integridade e Confidencialidade   

Os dados devem ser tratados de forma a garantir a sua segurança, incluindo a 

proteção contra o tratamento não-autorizado ou ilícito, contra a sua perda, 

destruição ou danificação acidental, adotando as medidas técnicas ou 

organizativas adequadas, dependendo o volume dos dados recolhidos, a 

natureza dos dados, os meios de tratamento, as entidades envolvidas, entre 

outros.  

 
Privacy by Design & Privacy by Default 

O responsável deve na sua atividade estruturar o tratamento em Privacy by Design e em Privacy by 

Default, implementando uma avaliação rigorosa do tipo de tratamento de dados que serão executados, 

da análise da natureza, contexto e antevendo potenciais riscos para os titulares dos dados, adotando 

desde logo medidas preventivas e corretivas. Ou seja, aplicando o RGPD desde a conceção e por 

defeito. 

 

 

7. Responsabilidade  

O responsável pelo tratamento deve a qualquer momento poder demonstrar o 

cumprimento do regulamento e mostrar, se solicitado, evidências do cumprimento 

com o RGPD. Fim do pedido de autorização e notificação prévias à CNPD. 
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As principais alterações com RGPD?  

As organizações recolhem e tratam dados pessoais pelo que devem implementar algumas ações em 

conformidade com os requisitos do RGPD e Lei portuguesa Nº 58/2019: 

 Tratamento e transparência (obediência aos princípios da licitude, lealdade e transparência) 

 Resposta aos direitos dos titulares 

 Privacidade e segurança (Processos e sistemas adaptados aos requisitos de privacidade e 

segurança através da aplicação de medidas técnicas e organizacionais) 

 Compliance (Registo das atividades de tratamento, auditorias internas, identificação e 

comunicação de incidentes de quebra de privacidade) 

 Comportamento seguro (Formação e consciencialização de todos) 

 

 

Sónia Vieira 

Diretora / DPO 

QualiWork 

Agosto 2019 

 

SERVIÇOS QUALIWORK 

 

 

A Qualiwork é uma empresa de consultoria e formação, sendo, desde 2004, 

certificada pela NP EN ISO 9001. Efetuou a transição do seu Sistema de Gestão da 

Qualidade para a V2015 em Abril 2016 no âmbito de:  

 

• Prestação de serviços de Consultoria, Formação e Auditoria no âmbito de normas 

de referência nacionais e internacionais a Entidades Públicas e Privadas 

(Qualidade, ISO 20000 Gestão Serviços, Segurança da Informação, Ambiente, 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação IDI, Segurança no Trabalho, Segurança 

Alimentar, Gestão da Formação DGERT, entre outros)  

• Consultoria em mapeamento de processos  

 

É, desde Abril 2009, uma Entidade Formadora certificada pela DGERT, o que permite aos 

seus clientes usufruir de diversas vantagens, sendo a mais notória o facto das formações 

frequentadas serem isentas de IVA e os certificados emitidos aos formandos estarem 

enquadrado nesta certificação. 

 

Para informação mais detalhada sobre estes serviços deverá entrar em contacto com  

 

sonia.vieira@qualiwork.pt - pedro.santana@qualiwork.pt. 

(917842136)              (917843174) 

 

Bibliografia/Referências: 
• Lei de Proteção de Dados, lei n.º 58/2019 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/2018 Regulamento Nacional de Interoperabilidade 

Digital 

• Recomendação da Comissão de 6 de Maio de 2003 relativa à definição de micro, 

pequenas e médias empresas. 

 

O presente documento constitui um resumo e interpretação livre por parte da Qualiwork, Lda 

não dispensando nem substituindo a leitura e interpretação da Legislação em vigor. 

Esta QWTips é propriedade da Qualiwork, Lda. Apenas pode ser utilizada em ações internas à 

entidade cliente recetora da mesma, não podendo ser reproduzido para outras situações salvo 

concordância expressa da Qualiwork, Lda. 
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