
 

 

 

 

 

  

De acordo com o pensamento oriental, “a felicidade reside na harmonia com as mudanças do mundo”.  

 

Regressados ao trabalho, sempre prontos para fazermos de cada dia um espaço e um tempo de confiança 

e autoestima, ficamos perplexos com os acontecimentos que assolam o planeta. 

Assistimos, um pouco por todo o lado, à emergência de uma nova geração de políticos que dizem e fazem 

o que lhes vem à cabeça: o aquecimento global é um mito; os fora da lei devem ser liquidados 

liminarmente; e temos de construir muros para travar os imigrantes. 

A contrário, políticos prudentes e vocacionados para as boas causas da humanidade equacionariam estes 

problemas a fim de alcançarem o melhor diagnóstico e procura de soluções ou atenuação dos seus efeitos 

nefastos: quais as causas do aquecimento global e que medidas tomar para suster o flagelo das 

mudanças climáticas; como construir sociedades mais justas e proporcionais nas vertentes económica, 

social e educacional; e como evitar as guerras e apropriações indevidas e desmedidas do património e 

recursos naturais de muitos países, geradoras de odes imensas de deslocados, sem pão, água, eira, nem 

beira. 

A ciência e o conhecimento aplicado avança a anos luz, todavia o pensamento e comportamento de 

muitos seres humanos continua a pautar-se por princípios e regras de egoísmo e intolerância. É urgente 

ressuscitar o bom senso e a dignidade humana. 

Respeitosamente, 

A direção 

 

 

 

Foi publicada a Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, que visa assegurar a execução no Direito nacional do 

RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679, 

de 27 de abril, que consagra o regime jurídico relativo ao tratamento de dados pessoais e à sua livre 

circulação, em vigor desde 25 de maio de 2018.  

Destacamos as principais normas introduzidas por este diploma: 

-  A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) é designada como autoridade de controlo 

nacional para efeitos do RGPD e da lei. 

-  De forma a cumprir com o estabelecido no artigo 37.º do RGPD, a lei esclarece quais as entidades 

públicas obrigadas a nomear um Encarregado da Proteção de Dados: Estado; Regiões autónomas 

(Açores e Madeira); Autarquias locais e as entidades supramunicipais previstas na lei; Entidades 

administrativas independentes; Banco de Portugal; Institutos públicos; Instituições de ensino superior 
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públicas; Empresas do setor empresarial do Estado e dos setores empresariais regionais e locais, e 

Associações públicas. 

-  Estipula, ainda, que é obrigatória nomear um Encarregado da Proteção de Dados quando a atividade 

privada desenvolvida, a título principal, implicar tratamentos que exijam um controlo regular e 

sistemático dos titulares dos dados em grande escala ou tratamentos, em grande, escala das 

categorias especiais de dados nos termos do artigo 9.º do RGPD, ou de dados pessoais relacionados 

com condenações penais e contraordenacionais nos termos do artigo 10.º daquele regulamento. 

-  Determina-se que o Instituto Português de Acreditação (IPAC, I.P.) é a autoridade competente para a 

acreditação dos organismos de certificação em matéria de proteção de dados, conforme exigido no 

artigo 43.º do RGPD. 

-  O consentimento prestado por menores no que respeita à oferta direta de serviços da sociedade da 

informação é lícito se os menores tiverem, pelo menos, 13 anos. Caso o menor tenha menos de 13 

anos, o tratamento só é lícito se o consentimento for dado pelos titulares das responsabilidades 

parentais, com recurso a meios de autenticação segura. 

-  Determina-se a proibição de captação de som por parte de câmaras de videovigilância. 

-  Determina-se a possibilidade de conservação sem limite de prazo de dados relacionados com as 

declarações contributivas para a segurança social para efeitos de aposentação ou reforma. 

-  São estabelecidas regras específicas relativas ao tratamento de dados dos trabalhadores no âmbito de 

relações laborais, em especial, relativamente às seguintes matérias: consentimento do trabalhador: não 

é lícito se do tratamento resultar vantagem jurídica ou económica para o trabalhador; sistemas de 

videovigilância; dados biométricos. 

-  Estipula que são os tribunais administrativos que têm competência para decidir as ações propostas 

contra a CNPD. 

-  Determina-se a possibilidade de dispensa de aplicação de coimas pelo prazo de três anos a contar da 

entrada em vigor da lei, mediante pedido fundamentado à CNPD.  

-  Relativamente aos processos de contraordenação, estabelece-se que, exceto em casos de dolo, a 

instauração de processo de contraordenação depende sempre da advertência prévia da CNPD ao 

infrator para que, num prazo razoável, possa cumprir a obrigação omitida ou para que reintegre a 

proibição violada. 

-  Tipifica crimes em matéria de dados pessoais: a utilização de dados 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. 

Na mesma data foi publicada a Lei 59/2019, que aprovou as regras relativas ao tratamento de dados 

pessoais para efeitos de prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais ou de 

execução de sanções penais, transpondo para o Direito português a Diretiva (UE) 2016/680, de 27 de abril 

de 2016. 

A presente Informação Económica, Financeira e Fiscal destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação 

nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão sem 

assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Informação não pode ser reproduzido, no 

seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este 

assunto contacte os nossos técnicos. 


