
RGPD na Administração PúblicaRGPD na Administração Pública
Diagnóstico e Boas Práticas
Decorridos mais de cinco anos sobre a entrada em vigor do Regulamento Geral sobre a Proteção 
de Dados (maio de 2016) e mais de três anos sobre a data da sua aplicação (maio de 2018)1, 
é cada vez mais urgente assegurar que a Administração Pública cumpre com todas as 
obrigações em matéria de proteção de dados pessoais a que está vinculada.

1 Em Portugal a Lei n.º 58/2019 de 8 de agosto, assegura a execução na ordem jurídica nacional o Regulamento (UE) 2016/679 
(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados).

: Concorri a um posto de trabalho na Câmara e não 
fui aceite. Quem ficou com os meus dados? Como 
posso aceder aos mesmos?
: Sou trabalhador da Câmara e tenho conhecimento 
da celebração de protocolos com entidades terceiras 
dos quais não estou interessado. Nunca prestei o meu 
consentimento para tal, não deveriam ter-me pedido?

: Na Abreu Advogados ajudamos a sua organização 
a cumprir com todos os procedimentos de RGPD 
e a organizar as suas equipas e estruturas para 
torna-las mais eficientes. Contamos com uma equipa 
especializada, com um serviço personalizado que 
define as soluções que melhor se adaptem ao caso 
concreto da sua instituição. 

Caso os seus funcionários lhe perguntem…

Thinking about tomorrow? 
Let’s talk today!
www.abreuadvogados.com
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Checklist Procedimentos essenciais: 
1. Já nomeou o seu Encarregado de Proteção 
de Dados?
2. A Politica de Privacidade da sua instituição reflete 
a realidade da mesma?
3. Tem procedimentos específicos em caso de 
violação de dados?
4. A sua instituição já realizou uma avaliação 
de impacto em matéria de proteção de dados? 

Caso os seus munícipes lhe perguntem…
: Até quando ficam os dados do meu pedido 
de licenciamento guardados?  
: Existe uma política de apagamento de dados em 
conformidade com os prazos legais aplicáveis? 
: Enviei a minha candidatura conforme processo 
constante no website na Câmara, mas não fui 
informado dos meus direitos enquanto titular de 
dados. Quais são?

: O não-cumprimento do RGPD pode ter 
consequências graves para a sua instituição, 
quer a nível reputacional, quer a nível jurídico, com um 
regime sancionatório pesado que inclui, entre outros, 
responsabilidade penal.
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