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A Informática: o fim do direito à vida 
privada?
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No olho do furacão desta crise está um
perigoso recuo no humanismo que
devemos, a todo o custo, travar.
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RISCOS TECNICOS: PORQUE OCORRE O “ATAQUE”?
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• Os riscos de ameaças cibernéticas aumentam.Todas as entidades, sejam

públicas ou privadas devem mitigar os riscos de segurança da informação.

• Investir em cybersecurity é quase uma obrigação para que se obtenha

vantagem competitiva e tranquilidade nos negócios.
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Identity may

be your biggest

weakness

O Factor humano é o maior responsável 
por violações de segurança de informação 

e cibersegurança



7Fonte: Paula Lobato Faria
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CONSENTIMENTO.

Tal como na Directiva, o consentimento no Regulamento continua a ser um

dos fundamentos para a legitimidade do tratamento de dados pessoais.

Porém, o Regulamento contém regras mais exigentes para o consentimento.

Nos termos do n.º 11 do artigo 4.º, o consentimento consiste numa

“manifestação de vontade, livre, específica, informada e explícita, pela qual o

titular dos dados aceita, mediante declaração ou acto positivo inequívoco, que

os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento”.

A Directiva deixava em aberto a possibilidade do consentimento ser prestado

através de opt-out, isto é, o consentimento podia resultar quer de uma acção

quer de uma não acção. Esta possibilidade encontra-se excluída do

Regulamento, que exige uma declaração ou um acto positivo inequívoco.

O consentimento relativo a dados sensíveis deve ser explícito. O

consentimento para a transferência de dados para fora da UE também de ser

explícito.

Dados sensíveis: 
consentimento
explícito
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O médico deverá registar no registo clínico do doente que recolheu o seu 
consentimento que o doente o entendeu, incluindo a data em que o fez



O QUE PRECISA DE 
SABER?

Quais as medidas a adoptar para garantir 

o cumprimento como disposto na lei 

supracitada
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TRATAMENTO DE DADOS.

O tratamento de dados deverá cumprir com seis princípios

gerais que já se encontravam, em larga escala, previstos na

Directiva. Porém, o Regulamento veio densificar certas

exigências (ex. relativo ao Consentimento do Titular dos

Dados).

Será, então, necessário analisar com que fundamento legal

se está a processar dados. Caso seja com base no

consentimento, torna-se indispensável rever o

consentimento dado, para apurar se respeita todas as novas

exigências, ou se será necessário obter novo consentimento.

Os responsáveis pelo tratamento devem redigir novas

cláusulas de consentimento de forma a cumprir com as

novas exigências previstas no Regulamento.

Responsáveis pelo
Tratamento devem
proceder à revisão
do fundamento
legal para o 
tratamento de 
dados sensíveis.
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PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA.

O Regulamento reforça as obrigações dos responsáveis pelo

tratamento de dados relativamente à forma e finalidade da

utilização de dados pessoais.

É exigido aos responsáveis pelo tratamento de dados que

tomem medidas adequadas para fornecer ao titular dos

dados informações a respeito do tratamento “de forma

concisa, transparente, inteligível e de fácil acesso, utilizando

uma linguagem clara e simples” (artigo 12.º n.º 1).

Transparência das 
informações, 
comunicações e 
das regras para 
exercício dos 
direitos dos 
titulares dos dados 
– artigo 12.º
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EXERCÍCIO DE DIREITOS.

O Regulamento expande o alcance dos direitos dos titulares

dos dados, pela via da criação de novos direitos e do refresh

dado a alguns dos direitos existentes na Directiva.

Os responsáveis pelo tratamento de dados devem preparar-

se e estabelecer mecanismos de resposta ao exercício dos

novos direitos pelos titulares dos dados: Direito ao

Esquecimento (artigo 17.º) e Direito à Portabilidade de

Dados (artigo 20.º).

Devem, ainda, desenvolver minutas de respostas aos

pedidos dos titulares dos dados.

Novos direitos
implicam novos
procedimentos a 
adoptar pelos
responsáveis pelo
tratamento de 
dados.
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NOVOS DIREITOS INDIVIDUAIS 
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esquecida

• Acesso mais fácil a sua  informação de saúde 

• Solicitar que sejam corrigidas imprecisões

• Solicitar que a informação sobre si seja esquecida

• Impedir o marketing directo

• Impedir a tomada de decisões e a criação de perfis automatizados

• Direito a portabilidade de dados



TRANSFERÊNCIA DE DADOS.

O Regulamento reitera os princípios que se encontravam
estabelecidos na Directiva relativos à proibição de
transferência de dados para países fora da EEA, salvo se
existirem níveis adequados de protecção de dados nos
países de destino.

Reforça-se a necessidade dos responsáveis pelo tratamento
reavaliarem os mecanismos existentes de transferência de
dados e procederem ao update dos contratos relativos a
transferência de dados.

Devem, ainda, avaliar a necessidade de implementar as
Binding Corporate Rules.

Arts. 44.º a 50.º
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European Economic Area (EEA)
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É preciso rever os tratamentos já 
notificados e autorizados?
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Lei n.º 58/2019 , de 8 de Agosto

LEI DE EXECUÇÃO NACIONAL DO RGPD:
Aspectos relevantes
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Comissão Nacional de Proteção de Dados deliberou 
desaplicar 9 artigos do regulamento da privacidade 
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A CNPD invoca um acórdão do TJUE para justificar a desaplicação de 

parte da Lei n.º 58/2019 , de 8 de Agosto:

«Considerando ainda que decorre do princípio do primado que, além dos 

tribunais nacionais, também as entidades administrativas estão obrigadas a 

desaplicar as normas nacionais que contrariam o direito da União 

Europeia, como o determinou expressamente o TJUE, no acórdão Fratelli

Costanzo, que veio vincular todos os órgãos da Administração Pública ao 

dever de aplicar integralmente o direito da União, afastando se necessário 

as disposições nacionais que constituam um obstáculo à plena eficácia das 

normas daquele direito».



Em causa estão as normas sobre o :
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 âmbito de aplicação da lei (artigo 2.º, números 1 e 2),

 dever se segredo (artigo 20.º n.º 1), 

 tratamento de dados pessoais por entidades públicas para 

finalidades diferentes (art. 23.º),

 relações laborais (art. 28.º, n.º 3 alínea a),

 regime das contraordenações (artigos 37.º, 38.º e 39.º),

 renovação do consentimento (artigo n.º 61, n.º2) e

 regimes de proteção de dados pessoais (artigo 62.º, n.º2).



CRIMES PREVISTOS: 
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 Utilização de dados de forma incompatível com a finalidade da recolha; 

 Acesso indevido; 

 Desvio de dados; 

 Viciação ou destruição de dados; 

 Inserção de dados falsos; 

 Violação do dever de sigilo; 

 Desobediência. 

A tentativa é sempre punível relativamente a estes crimes

pena de prisão até um

ano ou com pena de

multa até 120 dias



24Fonte: Paula Lobato Faria
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26Fonte: Paula Lobato Faria
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UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS DE 
SAÚDE PARA FINALIDADES PRÓPRIAS

• Caso pretenda utilizar os dados para fins académicos ou de
investigação, deverá:

– obter a aprovação dos responsáveis do tratamento dos
dados pessoais de saúde (CA do CHLO,EPE),

– Recolher o consentimento do doente para o efeito,
prestando-lhe a informação necessária acerca dos
termos em que os dados irão ser utilizados.

• Nesta situação, será considerado “responsável pelo
tratamento dos dados”, quem o fez sem consentimento
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Utilização de 
dados por 
estagiários 
e/ou 
estudantes

Não se pode tratar os dados recolhidos no
âmbito da prestação de cuidados de
saúde para finalidades próprias.



“Just as medicine has always been both a business and a

profession, it is also both an art and a science.

Many have lamented the loss of the art, most

particularly because of the mandated use of these

devilish electronic medical records that compel the

doctors' attention to be diverted from the patient in

order to click the buttons to capture maximum payment,

provide management with controls over physicians, and

enforce a limited number of minutes per visit.”

Capitalismo is Choking Professionalism in Medicine

https://www.medscape.com/viewarticle/91146924/4/2019



São estas leis respeitadas pelas 

unidades de saúde?
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Abbati, medico, potronoque intima pande



PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS DE SAÚDE 
ENQUADRAMENTO LEGAL

 Art.º 35º da Constituição Portuguesa.

 Directiva 95/46/CE, de 24.10.95 (Revogada pelo RGPD).

 Lei n.º58/2019, de 8.08.2019, que assegura a execução na ordem jurídica nacional do
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016.

 Lei nº67/98, de 26.10 ,Lei de Protecção de Dados (Revogada pelo RGPD)

 Resolução da A.R. nº53/94, de 19.08 (CNPDPI)

 Lei nº43/2004, de 18 de Agosto – Organização e Funcionamento da CNPD

 Lei nº12/2005, de 26 de Janeiro (Lei sobre a informação pessoal genética e de saúde)

 Decreto-Lei n.º 131/2014 , de 29 de Agosto Regulamenta a Lei n.º2/2005, de 26 de
janeiro (Protecção e confidencialidade de dados genéticos)

 REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 de
abril de 2016 relativo à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Directiva
95/46/CE (RGPD)

 Regulamento n.º 1/2018 relativo à lista de tratamentos de dados pessoais sujeitos a
Avaliação de Impacto sobre a Protecção de Dados
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