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• A maioria dos direitos já estavam previstos na legislação
portuguesa e na legislação de muitos países europeus

• Os titulares desconheciam os seus direitos

• As multas eram leves ou inexistentes e para as grandes
empresas compensava mais não respeitar

• 2 anos de preparação

PRÉ RGPD/GDPR



PANORAMA EUROPEU



Multa de 50 milhões de euros em França

A primeira vez que um gigante de tecnologia é 

afectado por esta situação

Razões: Google não revelou informações 

suficientes aos utilizadores acerca da política de 

consentimento; ausência de consentimento válido 

para o envio de publicidade personalizada

CASOS VIOLAÇÃO/MULTAS

https://pplware.sapo.pt/google/google-
multa-respeitar-gdpr/

https://pplware.sapo.pt/google/google-multa-respeitar-gdpr/


1 milhão de euros em multas no Reino Unido e na 

Holanda

Razões: Falha informática de 2016 que levou à 

divulgação de dados pessoais de milhões de clientes.

A fuga de informação podia ter sido evitada e a 

empresa mostrou não ter em atenção os direitos dos 

utilizadores ao ocultar a informação e pagar aos 

hackers para evitar mais danos.

CASOS VIOLAÇÃO/MULTAS

https://www.jornaldenegocios.pt/empre
sas/transportes/detalhe/uber-multada-
em-mais-de-um-milhao-de-euros-por-
falhas-na-proteccao-de-dados

https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/transportes/detalhe/uber-multada-em-mais-de-um-milhao-de-euros-por-falhas-na-proteccao-de-dados


Alemanha obriga Facebook a recolher e combinar

menos dados dos utilizadores, por acumular a

informação de vários sites para venda de anúncios

personalizados sem consentimento.

CASOS VIOLAÇÃO/MULTAS

https://www.publico.pt/2019/02/07/tec
nologia/noticia/alemanha-obriga-
facebook-recolher-combinar-menos-
dados-utilizadores-1861068

https://www.publico.pt/2019/02/07/tecnologia/noticia/alemanha-obriga-facebook-recolher-combinar-menos-dados-utilizadores-1861068


400 mil euros de multa

Razões: O Hospital do Barreiro tem 296 médicos

colocados, mas os sistemas internos permitiam

que mais de 900 médicos continuassem com

acesso a repositórios clínicos.

CASOS VIOLAÇÃO/MULTAS

http://exameinformatica.sapo.pt/noticia
s/mercados/2018-10-19-CNPD-Hospital-
do-Barreiro-multado-em-400-mil-euros-
por-permitir-acessos-indevidos-a-
processos-clinicos

http://exameinformatica.sapo.pt/noticias/mercados/2018-10-19-CNPD-Hospital-do-Barreiro-multado-em-400-mil-euros-por-permitir-acessos-indevidos-a-processos-clinicos


• Em Janeiro a Comissão Europeia deu 2 meses a Portugal para terminar
o processo de transposição. Só Portugal e Grécia não fizeram a
transposição

• O projecto de texto de substituição da Proposta de Lei nº 120/XIII/3.ª
(GOV) vai estar em discussão no grupo de trabalho este dia 28 de Maio

• Acesso ao documento em:

• Votação global pelo plenário no início de Junho

LEGISLAÇÃO

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a464451554e45544563765247396a6457316c626e527663306c7561574e7059585270646d46446232317063334e68627938304d6a513059544269595330784d47497a4c54526c595745744f4467315a53307a5a44686c4e474e6c4d7a45774e4445756347526d&fich=4244a0ba-10b3-4eaa-885e-3d8e4ce31041.pdf&Inline=true


• A proposta prevê a possibilidade de isenção de coimas para o
Estado por 3 anos, ficando a decisão ao critério da CNPD

• Estão previstos 6 meses para pedidos de consentimento a
contar da data de entrada em vigor

• São efectuados ajustes nas sanções para pequenas empresas

LEGISLAÇÃO



• Não existem os meios necessários para a actividade
da CNPD, mesmo com a nova lei

• Dispõe de apenas 22 trabalhadores na globalidade
(pretende-se duplicar)

• Só estão a dar resposta às situações mais graves e
não estão a dar uma resposta uniforme

CNPD



• Não estão a conseguir dar resposta aos pedidos de orientação
dos vários sectores

• Algumas orientações estão dependentes da legislação nacional

• Alguns números:

– 4 multas, 3 a empresas privadas (424 mil euros)

– 274 violações

– 263 acções de fiscalização

– 864 Processos de averiguação (spam, videovigilância e outros tipos)

CNPD



LIÇÕES APRENDIDAS 
E 

BOAS PRÁTICAS



• Longo período de indefinição da informação a ser recolhida e de
listas de actividades isentas de Avaliações de Impacto;

• Fraca divulgação pública/estatal do RGPD e dos direitos
associados.

LIÇÕES APRENDIDAS

PAPEL DO ESTADO

• Não foi formalizada a Autoridade de
Controlo (embora CNPD tenha continuado o
seu trabalho);



PAPEL DO ESTADO

• Existem diversos casos de falta de informação sobre o tema de
exercício de direitos:

– Invocação de direitos dos titulares por empresas;

– Invocação de direito ao esquecimento por titulares com relação
contratual com a entidade;

– Invocação de direitos de um titular em nome de outro titular.

LIÇÕES APRENDIDAS



IMPLEMENTAÇÃO DE RGPD

• Algumas das entidades que prestaram serviços jurídicos ou de
consultoria nas entidades não tinham formação suficiente para o
fazerem e foram transmitidas indicações incorrectas:

– Pedido de consentimento em casos em que a licitude advinha de
obrigação contratual;

– Falta de pedido de consentimento;
– Pedido de consentimento de forma implícita ou sem indicação de

finalidade de tratamento;
– Interpretação abusiva da licitude associada aos interesses legítimos;
– Ocultação de dados em contratos públicos.

LIÇÕES APRENDIDAS



IMPLEMENTAÇÃO DE RGPD

• Nos assessments efectuados houve diversos pontos não identificados
correctamente:

– Arquivos em papel devem ser tidos em conta;
– Operações de tratamento;
– Licitudes de tratamento;
– Prazos de retenção/conservação;
– Subcontratações/transferências de dados.

• A informação não foi recolhida com o detalhe necessário e de forma
uniformizada (incluindo terminologia).

LIÇÕES APRENDIDAS



• O DPO deve ser uma entidade isenta, com suficiente
liberdade de actuação dentro da organização;

• Assessment deve ser detalhado para dar resposta às
questões que podem ser colocadas pela autoridade e pelos
titulares de dados;

• Deve existir uma análise pormenorizada que garanta o
registo completo dos sistemas de informação e arquivos;

BOAS PRÁTICAS



• O Assessment pode ser efectuado em simultâneo com uma
análise dos processos de negócio da entidade para garantir a
cobertura de 100% das actividades;

• Devem ser identificados responsáveis dentro da entidade por
cada actividade de tratamento e repositório de informação que
garantam a articulação com o DPO;

• O RGPD deve ser incluído de forma transparente nos
procedimentos das organizações;

BOAS PRÁTICAS



• Devem ser articulados os vários canais de comunicação
da entidade e tida em conta a interoperabilidade entre os
vários sistemas;

• A utilização das ferramentas adequadas agiliza os
processos e simplifica os registos necessários.

BOAS PRÁTICAS
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