
REGULAMENTO 
GERAL 
DE PROTEÇÃO 
DE DADOS
Encarregado de Proteção de Dados
do Centro Hospitalar Universitário de São João
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O novo estado da tecnologia bem como as profundas 

alterações da Internet, associado ao crescente uso 

das redes sociais, criou a necessidade de regulamentar, 

uniformizar e reforçar as medidas de proteção dos 

dados pessoais de todos os cidadãos da União Europeia, 

no sentido de permitir aos indivíduos o controlo dos 

seus dados pessoais. 
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Neste contexto, o Regulamento 2016/679 do Parla-

mento Europeu e do Conselho, de 27 de abril, vulgar-

mente designado por RGPD, que revogou a Diretiva 

95/46/CE, estabelece as regras relativas à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento 

de dados pessoais e à livre circulação desses dados em 

todos os países membros da União Europeia (UE). 

A publicação do RGPD reforça os direitos fundamen-

tais de liberdade e princípios reconhecidos na Carta 

dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no-

meadamente o respeito pela vida privada e familiar, 

pelo domicílio e pelas comunicações, a proteção dos 

dados pessoais, a liberdade de pensamento, de con-

sciência e de religião, a liberdade de expressão e de 

informação e a diversidade cultural, religiosa e lin-

guística. 

O RGPD é aplicável desde 25 de maio de 2018, sendo a 

sua execução na ordem jurídica nacional assegurada 

pela Lei n.º 58/2019, de 08 de agosto, que veio revogar 

a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro (conhecida como a Lei 

de Proteção de Dados Pessoais). 

Para ajudar a comunidade hospitalar São João a com-

preender melhor o espírito subjacente ao RGPD e a 

sua aplicação, fica disponível uma visão geral dos as-

petos essenciais do Regulamento, em texto adaptado 

pelo Encarregado de Proteção de Dados (EPD) do Cen-

tro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ). 

Objetivos 

• Atualizar a legislação relativa à proteção de dados 

pessoais, dando resposta à massificação da nova 

era digital, decorrente da contínua evolução tec-

nológica; 

• Reforçar os direitos dos cidadãos, quanto à livre 

circulação dos dados pessoais, criando expedi-

entes que permitam uma avaliação e, necessar-

iamente, uma redução dos riscos relativos à uti-

lização indevida dos dados pessoais; 

• Devolver aos cidadãos um maior controlo dos seus 

dados pessoais enquanto direito fundamental, 

harmonizando a legislação no sentido da criação 

de um mercado único digital.

A quem se aplica?

Aplica-se a todas as organizações privadas e públicas 

que se encontrem nos 28 estados membros da União 

Europeia ou organizações subcontratadas para o 

efeito, situadas na UE, que tratem dados pessoais de 

Titulares Singulares residentes no território da UE, 

independentemente da sua nacionalidade ou do seu 

local de residência.

Novo Regulamento, novas regras, 

maior responsabilidade

• Nomeação de Encarregado de Proteção de Dados 

(EPD)

• Consentimento inequívoco (apresentado em 

linguagem simples e de fácil compreensão)

• Direito ao “esquecimento”

• Direito de acesso e portabilidade dos dados

• Proteção de dados desde a conceção e por defeito 

(Privacy by design/ by default)

• Notificação da violação de dados pessoais (data 

breach)

• Aumento do escape territorial

• Potenciais coimas até 20€ M ou 4% do volume de 

negócios anual
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pessoais
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O que são Dados Pessoais?

Informação relativa a uma pessoa singular identifi-

cada ou identificável (titular dos dados); é conside-

rada identificável uma pessoa singular que possa ser 

identificada, direta ou indiretamente, em especial por 

referência a um identificador, como por exemplo um 

nome, um número de identificação, dados de localiza-

ção, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais 

elementos específicos da identidade física, fisiológica, 

genética, mental, económica, cultural ou social dessa 

pessoa singular [RGPD (4)(1)].

Alguns exemplos de dados pessoais no CHUSJ:

Categorias de dados pessoais:

• Dados de identificação: Ex.: nome, data de nasci-

mento, sexo

• Dados de contacto: Ex.: Número de telefone / tele-

móvel, morada, endereço eletrónico

• Dados de faturação: Ex.: Faturas, registo de taxas 

moderadoras

• Vida familiar: Ex.: Composição do agregado fami-

liar

• Vida profissional: Ex.: Profissão / Categoria, nú-

mero mecanográfico, número de ordem profissio-

nal, procedimentos disciplinares

• Informações de ordem financeira e patrimonial: 

Ex.: Registos de caracterização da situação social 

do utente

• Dados de tráfego e de localização: Ex.: Registos 

que no seu conjunto permitam reconstituir o per-

curso do doente no Hospital, georreferenciação do 

titular

• Dados de navegação na internet: Ex.: Registos de 

autenticação e utilização da wi-fi do São João

• Outras categorias de dados pessoais não sensí-

veis: Ex.: Fotografia

O que são categorias especiais de dados pessoais? 

Dentro dos dados pessoais, alguns dados estão enqua-

drados em categorias especiais por se demonstrarem 

suscetíveis de revelarem informações da esfera ínti-

ma do individuo alusiva à vida privada do mesmo, tais 

como a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as 

convicções religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindi-

cal, bem como o tratamento de dados genéticos, dados 

biométricos para identificar uma pessoa de forma ine-

quívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos à 

vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa. 

Alguns exemplos de dados pessoais especiais: 

Categorias especiais de dados pessoais: 

• Dados administrativos de agendamento e resu-

mo clínico: 

• Dados clínicos: Ex.: Inclui toda a informação 

passível de ser recolhida e registada a partir 

do processo clínico do doente, considerando 

identificadores de episódios clínicos, história 

familiar, medicação, alergias, história clínica 

retrospetiva e atual, registos cirúrgicos, dados 

genéticos, Meios Complementares de Diag-

nóstico e Terapêutica 

• Perfis: Ex.: Hábitos de consumo, padrões de 

comportamento 

• Restantes dados especiais [RGPD (9)(1)]: Ex.: 

Crenças religiosas / filosóficas, orientação sexual, 

filiações partidárias / sindicais 

• Dados relacionados com condenações penais e 

infrações [RGPD (10)]: Ex.: Condenações penais, 

infrações, medidas de segurança conexas
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Em que consiste o tratamento de dados?

É uma operação ou um conjunto de operações efetua-

das sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados 

pessoais, por meios automatizados ou não automati-

zados, tais como a recolha, o registo, a organização, a 

estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, 

a recuperação, a consulta, a utilização, a divulgação 

por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de 

disponibilização, a comparação ou interconexão, a li-

mitação, o apagamento ou a destruição [RGPD (4)(2)].

Alguns exemplos em que se verifica 

tratamento de dados 

• Recolha, registo ou acesso a dados pessoais ou 

dados clínicos de profissionais ou utentes; 

• Recolha de temperatura corporal; 

• Registo biométrico (assiduidade ou controlo de 

acessos); 

• Divulgação por transmissão (videovigilância / 

teleconsulta); 

• Realização de Projetos de Investigação; 

• (…)

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
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Quais são os princípios relativos ao tratamento 

de dados pessoais 

Em conformidade com o artigo 5.º do RGPD, os dados 

pessoais são: 

a. Objeto de um tratamento lícito, leal e transparen-

te em relação ao titular dos dados (licitude, lealda-

de e transparência); 

b. Recolhidos para finalidades determinadas, ex-

plícitas e legítimas e não podendo ser tratados 

posteriormente de uma forma incompatível com 

essas finalidades; o tratamento posterior para 

fins de arquivo de interesse público, ou para fins 

de investigação científica ou histórica ou para fins 

estatísticos, não é considerado incompatível com 

as finalidades iniciais, em conformidade com o ar-

tigo 89.º, n.º 1 (limitação das finalidades); 

c. Adequados, pertinentes e limitados ao que é ne-

cessário relativamente às finalidades para as 

quais são tratados (minimização dos dados); 

d. Exatos e atualizados sempre que necessário; de-

vem ser adotadas todas as medidas adequadas 

para que os dados inexatos, tendo em conta as 

finalidades para que são tratados, sejam apa-

gados ou retificados sem demora (exatidão);  

 

 

 

 

 

e. Conservados de uma forma que permita a identifi-

cação dos titulares dos dados apenas durante o pe-

ríodo necessário para as finalidades para as quais 

são tratados; os dados pessoais podem ser conser-

vados durante períodos mais longos, desde que se-

jam tratados exclusivamente para fins de arquivo 

de interesse público, ou para fins de investigação 

científica ou histórica ou para fins estatísticos, 

em conformidade com o artigo 89.º, n.º 1, sujeitos 

à aplicação das medidas técnicas e organizativas 

adequadas exigidas pelo presente regulamento, 

a fim de salvaguardar os direitos e liberdades do 

titular dos dados (limitação da conservação); 

f. Tratados de uma forma que garanta a sua segu-

rança, incluindo a proteção contra o seu tratamen-

to não autorizado ou ilícito e contra a sua perda, 

destruição ou danificação acidental, adotando as 

medidas técnicas ou organizativas adequadas (in-

tegridade e confidencialidade); 

O responsável pelo tratamento é responsável pelo 

estrito cumprimento dos princípios consignados no 

RGPD, e tem de poder comprová-lo (responsabilidade). 

Licitude, lealdade 

e transparência

Figura 1 - Príncípios relativos ao tratamento de dados pessoais
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DIREITOS 
DOS TITULARES 
DE DADOS

O RGPD veio reforçar os direitos dos cidadãos sobre os 

seus dados, introduzindo novas regras para facilitar 

o seu exercício: mais direitos, mais transparência e 

prazos máximos de resposta.



11

REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Quais são os direitos?

Direito à transparência

O titular dos dados tem o direito de solicitar ao respon-

sável pelo tratamento dos dados informações relati-

vas ao tipo de tratamento a que os seus dados estão a 

ser sujeitos.

A informação prestada ao titular dos dados deverá ser 

realizada por escrito, se o titular assim o manifestar, 

podendo ser prestada oralmente desde que a identida-

de do titular possa ser comprovada.

Direito de acesso

O titular dos dados tem o direito de saber se os seus da-

dos, numa determinada organização, são alvo de trata-

mento e, caso o sejam, tem o direito de aceder aos seus 

dados e às seguintes informações:

• Finalidade do tratamento;

• Categorias dos dados tratados ou a tratar;

• Prazo de conservação dos dados e os critérios que 

permitem fixar esse prazo;

• Destinatários a quem os seus dados foram ou são 

suscetíveis de serem divulgados;

• Acesso a uma cópia dos dados pessoais;

• Garantia da adequação do tratamento sempre que 

os dados forem transferidos para um país terceiro 

ou uma organização internacional.

Direito à retificação

O titular dos dados tem o direito de obter a retificação 

dos dados pessoais inexatos ou incorretos que lhe di-

gam respeito.

Direito ao apagamento

O titular dos dados tem o direito obter o apagamento 

dos seus dados pessoais quando se aplique um dos mo-

tivos elencados na legislação.

Direito à limitação do tratamento

O titular dos dados tem o direito de obter a limitação 

do tratamento quando se verifique uma das situações 

elencadas na legislação.

Direito à portabilidade

O titular dos dados tem o direito de receber os dados 

pessoais que lhe digam respeito num formato estrutu-

rado, de uso corrente e de leitura automática.

Direito à oposição

O titular dos dados tem o direito de se opor a qualquer 

momento ao tratamento dos dados pessoais que lhe 

digam respeito.

Direito à informação de decisões individuais 

automatizadas

O titular dos dados tem o direito a ser informado da ló-

gica subjacente às decisões individuais automatizadas 

(incluindo definição de perfis).

Direito a reclamar

O titular dos dados tem o direito de apresentar uma 

reclamação à Autoridade de Controlo – Comissão Na-

cional de Proteção de Dados (CNPD).

Figura 2 - Sistematização dos direitos dos titulares dos dados
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INCIDENTES 
DE VIOLAÇÃO 
DE DADOS 
PESSOAIS

Os incidentes de violação de dados pessoais são situações associadas ao 

acesso, alteração ou eliminação indevida de dados pessoais, ocorridas de 

forma acidental ou ilícita.

Sempre que são verificados esses incidentes, é necessário que as entida-

des efetuem uma notificação a terceiros.

A existência de incidentes obriga a sua notificação a CNPD, sem demora 

injustificada e sempre que possível até 72 horas após conhecimento da 

existência do incidente. Ultrapassado esse prazo, é necessário justificar 

os motivos que levaram a tal atraso.

Poderá, ainda, ser necessário realizar a notificação ao próprio titular dos 

dados, quando o risco para os direitos e liberdades das pessoas singula-

res for elevado. Esta comunicação ao titular poderá não ser necessária 

se, por exemplo, o responsável pelo tratamento tiver ativado medidas de 

proteção adequadas, tanto técnicas como organizativas, especialmente 

medidas que tornem os dados afetados pela violação incompreensíveis 

(por exemplo através da cifragem).
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AVALIAÇÃO DO IMPACTO 
SOBRE A PROTEÇÃO DE 
DADOS (AIPD)
A Avaliação do Impacto sobre a Proteção de Dados 

(AIPD) tem por objetivo uma caracterização da natu-

reza dos dados, bem como do âmbito e a finalidade do 

tratamento dos mesmos.

Sempre que o tratamento efetuado apresente susceti-

bilidade de implicar um elevado risco para os direitos e 

liberdades dos titulares dos dados, o responsável pelo 

tratamento deverá fazer uma avaliação do impacto 

das operações previstas na proteção dos dados pes-

soais, antes de iniciar o tratamento.

A realização da AIPD é obrigatória nas seguintes 

situações:

a. Quando é feita uma avaliação de aspetos pessoais 

com base no tratamento automatizado de dados, 

incluindo definição de perfis que produzem efei-

tos jurídicos relativamente a pessoa singular.

b. Quando existe tratamento em grande escala de 

categorias especiais de dados ou de dados pessoais 

relacionados com condenações penais ou infra-

ções.

c. Quando é realizado um controlo sistemático de zo-

nas acessíveis ao público em grande escala.

Para além destes a CNPD, através do Regulamento n.º 

1/2018, de 16 de outubro, aprovou a lista de tratamen-

tos de dados pessoais também sujeitos a avaliação de 

impacto sobre a proteção de dados, os quais acrescem 

aos referidos anteriormente (n.º 3 do artigo 35.º do 

RGPD).

Aspetos mínimos a considerar na AIPD:

• Descrição sistemática das operações de tratamen-

to a que os dados serão sujeitos;

• Finalidade das ações de tratamento;

• Interesses legítimos do responsável pelo trata-

mento de dados (se aplicável);

• Avaliação da necessidade e proporcionalidade das 

operações de tratamento em relação aos objetivos;

• Avaliação dos riscos para os direitos e liberdades 

dos titulares dos dados;

• Medidas previstas e garantias para fazer face aos 

riscos;

• Medidas de segurança e procedimentos destina-

dos a assegurar a proteção dos dados pessoais, de-

monstrando a conformidade com o RGPD;

• Parecer do Encarregado de Proteção de Dados 

(EPD).
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ENCARREGADO 
DE PROTEÇÃO 
DE DADOS

É obrigatória a designação de um EPD nas seguintes situações:

• Se o tratamento dos dados for efetuado por uma autoridade ou or-

ganismo público, exceto tribunais no exercício da sua função juris-

dicional;

• Se as atividades principais do responsável ou do subcontratante con-

sistirem em operações de tratamento que exijam um controlo regu-

lar e sistemático dos titulares dos dados;

• Se as atividades principais do responsável pelo tratamento ou do 

subcontratante consistirem em operações de tratamento em grande 

escala de categorias especiais de dados, nos termos do artigo 9.º do 

RGPD e de dados pessoais relacionados com condenações penais e 

infrações (art.º 10.º do RGPD).

O responsável pelo tratamento ou o subcontratante publica os contactos 

do Encarregado de Proteção de Dados e comunica-os à Autoridade de 

Controlo – CNPD.
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COIMAS E SANÇÕES
Em caso de incumprimento do RGPD estão previstas 

várias medidas corretivas, entre as quais medidas san-

cionatórias, que vão desde a repreensão até à aplica-

ção de coimas.

As coimas são aplicadas caso a caso e devem ser efe-

tivas, proporcionais e dissuasivas. Passa a existir um 

registo de sanções e a sua reincidência é penalizada.

O valor máximo das coimas depende das obrigações 

que forem violadas, podendo atingir os 20 milhões de 

euros ou até 4% do volume de negócios anual da em-

presa a nível mundial, de acordo com o exercício finan-

ceiro do ano anterior, conforme o valor que for mais 

elevado. 

Alguns exemplos:

•  Não garantir os direitos do titular dos dados;

•  Violar os princípios aplicáveis aos tratamentos;

•  Realizar tratamentos de dados sem legitimidade;

•  Incumprir uma ordem da Autoridade de Controlo 

– CNPD.

A violação do RGPD pode resultar em diferentes tipos 

de sanções, tipificadas na figura 3. Para além das coi-

mas, podem ainda ser aplicáveis outras sanções. Com a 

legislação atualmente em vigor, essas sanções podem 

passar pela proibição temporária ou definitiva do tra-

tamento, bloqueio, apagamento ou destruição total ou 

parcial dos dados, bem como pela publicidade da sen-

tença condenatória ou a advertência ou censura públi-

ca do responsável pelo tratamento.

Figura 3 - Tipificação de sanções em situação de violação do RGPD
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