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resumo 
 
 

A proteção de dados é um tema importante para qualquer organização, quer seja 
pública, ou privada. A proteção de dados permite salvaguardar os dados 
pessoais dos cidadãos, evitando que haja uma utilização dos mesmos indevida 
ou para outros fins que não aqueles para os quais deram o seu consentimento. 
Havendo uma escassez de estudos sobre a proteção de dados nas autarquias 
em Portugal, torna-se pertinente investigar esta temática, nomeadamente a sua 
implementação, nas autarquias portuguesas. 
Face ao exposto, o objetivo desta investigação é analisar a proteção de dados 
pessoais nas autarquias, mais especificamente, na Câmara Municipal de Arcos 
de Valdevez, percebendo o que pode ser melhorado e propor sugestões de 
melhoria, que possam ser identificadas como boas-práticas e vir a ser utilizadas 
por outras autarquias locais.  
Este estudo segue uma metodologia mista (qualitativa e quantitativa), tendo-se 
optado pelo desenho de estudo de caso. Os dados foram obtidos através da 
observação participante, da passagem de dois inquéritos por questionário a todos 
os funcionários da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, antes e depois da 
frequência de uma formação sobre RGPD, e da realização de entrevistas 
semiestruturadas aos funcionários envolvidos no processo de formação e a uma 
Encarregada de Proteção de Dados de uma autarquia externa.  
Os resultados demonstram que o processo de implementação do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados (RGPD) na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez 
passou por algumas dificuldades, tais como: a COVID-19; pouca sensibilidade 
dos funcionários para com a adoção de novas práticas e comportamentos para 
garantir a proteção dos dados; falta da designação formal de um Encarregado de 
Proteção de Dados (EPD); fraco envolvimento da gestão do topo no processo de 
implementação; e falta de tempo dos funcionários para participarem num 
exercício deste tipo. Apesar de a formação ministrada ter surtido alguns efeitos 
positivos nos funcionários da autarquia, ainda é necessário um maior 
envolvimento e comprometimento dos mesmos relativamente à proteção dos 
dados e um maior comprometimento dos órgãos de chefia da autarquia para 
garantir uma implementação eficaz do RGPD, nomeadamente através do 
fornecimento dos recursos necessários. 
Acredita-se que os resultados desta investigação contribuem para o 
conhecimento da temática de proteção de dados nas autarquias, nomeadamente 
ao nível da implementação do RGPD. Os resultados obtidos são ainda 
importantes para os gestores públicos, não só na definição de políticas que visem 
uma maior segurança dos dados, mas também na implementação das mesmas, 
nas autarquias e noutras instituições públicas. 
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abstract 

 
Data protection is an important topic for any organization, whether public, or 
private. Data protection makes it possible to safeguard citizens personal 
data, preventing them from being used improperly of for purposes other 
than those for which they have given their consent. Since there is a 
shortage of studies on data protection in municipalities in Portugal, it is 
pertinent to investigate this theme, namely its implementation, in 
Portuguese municipalities.  
Given the above, the objective of this investigation is to analyze the 
protection of personal data in municipalities, more specifically, in the Arcos 
de Valdevez City Council, realizing what can be improved and proposing 
suggestions for improvement, which can be identified as good practices and 
to be used by other local authorities. 
There are not many studies on data protection in municipalities in Portugal. 
Hence the importance of investigating data protection in Portuguese 
municipalities. 
This study follows a mixed methodology (qualitative and quantitative), 
having opted for the case study design. Data were obtained through 
participant observation, passing two questionnaire surveys to all employees 
of the Municipality of Arcos de Valdevez, before and after attending a 
training on GDPR, and conducting semi-structured interviews with 
employees involved in the process training and a Data Protection Officer 
from an external authority. 
The results show that the implementation process of the General Data 
Protection Regulation (GDPR) in the Arcos de Valdevez City Council has 
gone through some difficulties, such as: COVID-19; lack of employee 
sensitivity to adopting new practices and behaviors to ensure data 
protection; lack of formal designation of a Data Protection Officer (DPO); 
weak top management involvement in the implementation process; and lack 
of time for employees to participate in such an exercise. Although the 
training provided has had some positive effects on the municipality´s 
employees, there is still a need for greater involvement and commitment of 
them in relation to data protection and a greater commitment of the 
municipality´s governing bodies to ensure an effective implementation of the 
GDPR, namely through providing the necessary resources.  
It is believed that the results of this investigation contribute to the 
knowledge on the theme of data protection in municipalities, namely in 
terms of the implementation of the GDPR. The results obtained are still 
important for public managers, not only in defining policies aimed at greater 
data security, but also in their implementation, in municipalities and other 
public institutions. 
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PARTE I – INTRODUÇÃO 
 

 

No âmbito deste trabalho serão desenvolvidos os seguintes tópicos: identificação e 

desenvolvimento da temática do relatório; justificação da pertinência da temática do relatório para 

a formação em Administração e Gestão Pública; e identificação dos objetivos gerais e específicos 

para a investigação. 

 

1. Temática do relatório  
 

O crescimento da informação e a sua circulação ao redor de todo o mundo é, cada vez mais, 

uma realidade. Todo este desenvolvimento foi acompanhado da necessidade de existência de 

mecanismos de controlo e de proteção dos dados dos seus titulares, de forma a colmatar a 

assimetria ao nível da informação entre os responsáveis pelo tratamento desses dados e os 

respetivos titulares, uma vez que o aumento da circulação de dados, acabou por reduzir o 

entendimento dos cidadãos acerca dos mesmos (Sousa, Barrancos & Maia, 2019). Este processo 

acabou por modificar, como os autores Sousa et al. (2019, p. 238) referem, a “maneira como a 

sociedade e o poder público interagem com a produção, processamento, tratamento e 

disseminação de dados e informações, evidenciando mudanças na vida social”. 

Nos dias de hoje, de forma crescente, temos vindo a assistir a um manifestar constante do 

conceito de privacidade da informação, e foi precisamente aqui que os formuladores de políticas 

públicas encontraram um ponto-chave para fornecer aos titulares dos dados, por um lado, a 

consciência para os aspetos mais relevantes no processamento dos seus dados pessoais e, por outro 

lado, as condições para agir de acordo com esse conhecimento. Um dos argumentos mais 

motivadores desta ação reside na tentativa de redução da assimetria de informação através de 

divulgações obrigatórias, pois, através destas, os titulares desses dados pessoais, considerados a 

“parte mais fraca”, ficam no mesmo patamar que todos os atores envolvidos no procedimento de 

tratamento desses dados pessoais (Ducato, 2020). 
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O rápido desenvolvimento a que temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos ao nível 

da informação e das tecnologias de comunicação, trouxe inúmera vantagens, mas também algumas 

ameaças, que podem acabar por minar a confiança dos cidadãos nas entidades. Com efeito, o 

aumento do poder e capacidade dos computadores é hoje uma realidade crescente, que pode 

resultar em novas técnicas de tratamento de dados, mais fáceis e acessíveis, mas também no 

aumento dos dados disponíveis à população, o que acarreta riscos consideráveis. Daí o elevado 

alcance e relevância que a legislação da União Europeia (UE), em matéria de proteção de dados 

pessoais, assume (Loenen, Kulk & Ploeger, 2016). 

Com efeito, a UE tem vindo, nos últimos anos, a adquirir e desenvolver a sua rede em termos 

tecnológicos, assim como a presença de um maior fluxo de circulação de informação em todo o 

território europeu. A construção do Mercado Único Digital, um dos principais objetivos com a 

entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), que será abordado com mais 

detalhe mais à frente, também acarretou novas preocupações e desafios para as instituições e 

empresas, que derivado à livre circulação de pessoas por todo o território da UE, assim como à 

circulação de dados pessoais, originou a que muitas empresas se vissem confrontadas com a 

necessidade de criação de novas estratégias e mecanismos, de forma a salvaguardar os dados 

pessoais (Marcut, 2019). Perante esta mudança, as autoridades públicas são as que veem o seu 

papel reforçado, uma vez que são a estas que os cidadãos recorrem e confiam os seus dados de 

natureza mais sensível, como é o caso de dados médicos, informações da segurança social, entre 

outras (Marcut, 2019). 

O tratamento de dados é hoje alvo de discussão a nível mundial, em cerca de 120 países, 

desde os aspetos jurídicos que regulamentam os princípios constitucionais dos titulares dos dados, 

até à transparência do serviço público (Sousa, Barrancos & Maia, 2019). Desta forma, a proteção da 

privacidade assume particular relevância, uma vez que fica conectada ao controlo sobre os dados 

pessoais, cabendo às entidades responsáveis o tratamento desses dados e o papel de informar ao 

respetivo titular dos mesmos, de forma transparente e clara, o que vai ser feito destes, cabendo-

lhe, em última instância, decidir para quê, por quem e quando serão utilizados os seus dados 

pessoais (Sousa, Barrancos & Maia, 2019). 

O direito à privacidade viu também a sua importância reforçada, nos últimos anos, passando 

a ser encarado como uma exigência direta de cada cidadão, como aponta Neves (2018), 
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considerando-o mesmo como um direito fundamental no âmbito da legislação jurídica. Santos 

(2017, p. 1) refere, ainda, que a informação é um bem valioso, daí a necessidade “da proteção da 

informação de um indivíduo à proteção da informação de um Estado, uma vez que uma simples fuga 

de dados pode desencadear graves crises locais e mundiais”. 

Desta forma, quando um indivíduo confia os seus dados para tratamento ao respetivo 

controlador, quer seja a uma entidade pública ou privada, deve existir uma tutela jurídica, de forma 

que esses dados sejam utilizados de maneira correta e legítima (Szinvelski et al., 2019). 

Custers et al. (2018) referem, ainda, que a falta de transparência é um problema ainda muito 

patente em muitos países, derivado sobretudo à complexidade da tecnologia que, muitas vezes, se 

traduz numa complexidade no processamento dos dados pessoais, acabando por condicionar os 

titulares dos dados pessoais no uso dos seus direitos. 

Segundo Loenen, Kulk e Ploeger (2016), o anonimato é outro aspeto muito discutido, embora 

seja muito difícil garanti-lo totalmente. Com efeito, só é possível garantir o anonimato quando os 

dados pessoais são muito genéricos ou de pouca utilidade. Estes autores referem ainda que, por 

vezes, as pessoas acabam por ser identificadas, quer seja através da agregação de dados, ou até 

mesmo pela consulta a dados de acesso livre que ainda se verifica, de forma frequente, nos dias de 

hoje. 

As entidades públicas defrontam-se agora com um novo desafio de implementação de 

procedimentos e adoção de novos comportamentos em consonância com as novas regras do 

Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, relativo à 

proteção das pessoas singulares, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados, também conhecido por Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), 

a nível europeu. A Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, consiste na transposição do respetivo 

regulamento, com o intuito da sua execução, a nível nacional. 

Assim, perante todo este novo contexto em matéria de proteção de dados pessoais, muito 

em voga e recente, optámos pela realização de um estágio curricular, no âmbito do Mestrado em 

Administração e Gestão Pública, na área da proteção de dados pessoais, sendo a entidade de 

acolhimento a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez (CMAV). O estágio teve início no dia 6 de 
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outubro de 2020 e término no dia 31 de maio de 2021, totalizando 800 horas de trabalho para a 

entidade de acolhimento.  

O relatório de estágio a realizar procurará analisar os procedimentos realizados pela Câmara 

Municipal de Arcos de Valdevez em consonância com o RGPD e propor sugestões de melhoria. Com 

este trabalho pretende-se contribuir para adoção de mais e melhores práticas de proteção de dados 

pessoais, para além das já existentes, de forma a transmitir e garantir uma maior segurança e 

transparência aos cidadãos do município de Arcos de Valdevez, com possível replicação noutros 

municípios. Para além disto, pretende-se ajudar os funcionários da Câmara Municipal de Arcos de 

Valdevez na adoção destes novos procedimentos de proteção de dados, de forma a evitar a 

ocorrência de riscos desnecessários, que acabam por colocar em causa a privacidade ou a vida 

pessoal dos seus titulares. 

 

2. Pertinência do tema 
 

A área da proteção de dados pessoais, sendo um tema ainda muito embrionário a nível 

europeu e nacional, especialmente ao nível do setor público, faz com que o seu estudo e aplicação 

assuma particular relevância. Como aponta Neves (2018, p. 3), dados pessoais correspondem “a 

todos e quaisquer dados relativos a pessoas singulares identificadas ou identificáveis, podendo 

estes dados serem relativos a “nome, morada, idade, estado civil, email, situação patrimonial ou 

financeira”, por exemplo. Desta forma, é de extrema importância proteger estes dados relativos aos 

seus titulares, pois caso sejam divulgados indevidamente pode colocar em risco a vida pessoal e 

privada dos seus titulares. Daí a importância de pedir sempre consentimento para o seu tratamento 

ao titular, salvo algumas exceções.  

O tema da proteção de dados surgiu no âmbito de uma proposta da entidade, decorrente 

do início de um programa de ações de formação a todos os funcionários da Câmara Municipal de 

Arcos de Valdevez em diversas áreas, entre as quais a proteção de dados pessoais. Perante uma 

realidade, ainda muito embrionária a nível europeu e nacional, a entidade assume particular 

necessidade de um contributo que fosse facilitador para o cumprimento desta nova legislação em 

vigor (Sousa, Barrancos & Maia, 2019). 



 

5 

Desta forma, considerou-se interessante poder analisar esta temática muito em voga, e 

ainda muito pouco explorada, associada a uma necessidade da entidade na adoção de novos 

procedimentos e comportamentos, de forma a proteger os dados pessoais dos seus cidadãos. 

 

3. Objetivos 
 

O tema definido para o relatório de estágio foi “A proteção de dados nas autarquias: o caso 

da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez”. Com o intuito de definir uma orientação clara para a 

realização do relatório foi estabelecido um objetivo geral e seis objetivos específicos. 

O objetivo geral consiste em analisar a proteção de dados pessoais nas autarquias, mais 

especificamente, na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez e propor sugestões de melhoria. 

O alcance do objetivo geral será possível através da concretização dos seguintes objetivos 

específicos: 

1. Efetuar uma revisão da literatura, de forma a aprimorar conceitos e práticas inerentes à 

proteção de dados pessoais; 

2. Perceber se existem boas práticas em termos de proteção de dados pessoais em algumas 

autarquias. 

3. Perceber se existe uma política de proteção de dados pessoais na Câmara Municipal de Arcos 

de Valdevez, mais concretamente uma política de privacidade; 

4. Aferir a importância dada e o grau de familiaridade dos funcionários da Câmara Municipal 

de Arcos de Valdevez com a proteção de dados pessoais; 

5. Aferir a perceção dos funcionários que frequentaram as ações de formação de proteção de 

dados pessoais na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez sobre a eficácia das mesmas e os 

seus conhecimentos acerca da temática após a formação; 

6. Apresentar sugestões de melhoria para a entidade. 

 Com o primeiro objetivo pretende-se adquirir conhecimentos sobre a proteção de dados 

pessoais, perceber como evoluiu o conceito de proteção de dados ao longo do tempo, e perceber 

como evoluiu a proteção de dados pessoais no setor público, mais concretamente nas autarquias 

locais. 



 

6 

 Através do segundo objetivo pretende-se proceder a uma pesquisa e análise de outras 

autarquias locais, com implementação de metodologias de proteção de dados pessoais, de forma a 

identificar boas práticas que possam ser adotadas pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. 

 Com o terceiro objetivo pretende-se perceber se existe uma política de proteção de dados 

pessoais no município, mais concretamente, uma política de privacidade. 

Através do quarto objetivo pretende-se perceber se os funcionários da entidade têm 

conhecimento acerca da política de proteção de dados pessoais do município e os aspetos por ela 

abrangidos, bem como o seu grau de familiaridade com a proteção de dados pessoais. 

Com o quinto objetivo pretende-se avaliar os conhecimentos dos funcionários da Câmara 

Municipal de Arcos de Valdevez, em matéria de proteção de dados pessoais, depois de realizadas 

as ações de formação sobre a temática e a sua opinião sobre a eficácia dessas ações de formação. 

 Por fim, através do sexto objetivo, pretende-se propor sugestões de melhoria que possam 

contribuir para a melhoria da proteção de dados pessoais na Câmara Municipal de Arcos de 

Valdevez. 
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PARTE II – REVISÃO DA LITERATURA 
 

1. A proteção de dados  
 

1.1 Conceitos fundamentais 
 

Nesta secção serão apresentados alguns conceitos considerados fundamentais em matéria 

de proteção de dados pessoais, de acordo com o artigo 4.º do RGPD (2016).  

Os dados pessoais podem ser definidos como qualquer informação relativa a uma pessoa 

singular identificada ou identificável (titular dos dados), sendo considerada identificável uma pessoa 

que, por recurso a um nome, número de identificação ou dados de identificação física e genética, 

pode ser identificada. Relativamente ao tratamento, este é apontado como uma simples operação 

ou um conjunto de operações efetuadas sobre um ou mais dados pessoais, por meios 

automatizados ou não automatizados, como a recolha, o registo, a conservação, a utilização, a 

consulta, entre outros (artigo 4º, RGPD, 2016). 

O artigo 4º realça ainda que as limitações ao tratamento de dados pessoais consistem na 

inserção de uma marca nos dados pessoais conservados com o objetivo de limitar o seu tratamento 

futuro para fins não compatíveis com a sua recolha inicial. Para evitar e prevenir riscos no 

tratamento de dados pessoais, são apontadas diversas técnicas, como a pseudominização, que 

corresponde ao tratamento de dados pessoais, de forma a que deixem de lhes poder ser atribuídos 

esses dados pessoais, sem o recurso a informações suplementares, devendo essas informações 

suplementares ser mantidas separadamente (artigo 4º, RGPD, 2016). 

O responsável pelo tratamento é caraterizado como “a pessoa singular ou coletiva, a 

autoridade pública, a agência ou outro organismo que, individualmente ou em conjunto com outras, 

determina as finalidades e os meios de tratamento de dados pessoais”. O subcontratante é definido 

como “uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, agência ou outro organismo que trata 

os dados pessoais por conta do responsável pelo tratamento desses” (artigo 4º, RGPD, 2016). 

Por fim, a violação de dados pessoais é definida como uma violação de segurança que 

provoque, de modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso 

não autorizado a dados pessoais transmitidos ou conservados (artigo 4º, RGPD, 2016). 
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1.2 Evolução e enquadramento legal 
 

A preocupação com a privacidade já não é recente. Como refere Silveira (2003), os primeiros 

passos foram dados na década de 70, com a promulgação de leis de proteção de dados, sendo a 

primeira a Lei do Estado Federado alemão do Hesse em 1970, “seguida de outros países como a 

Suécia (1973), os Estados Unidos (1974) e a França (1978)” (Santos, 2017, p. 3). 

A proteção de dados pessoais depende, em grande medida, da legislação existente, uma vez 

que determina os direitos e obrigações dos dados pessoais dos seus titulares, que são recolhidos e 

tratados, assim como dos respetivos órgãos responsáveis por essa coleta e processamento (Custers 

et al., 2018).  

Motivada, em grande medida, pelo crescente desenvolvimento tecnológico da época 

contemporânea que vivemos que, consequentemente, colocou em causa a segurança e aumentou 

os riscos para a privacidade dos cidadãos, a revisão da legislação sobre a proteção de dados pessoais 

ganhou destaque (Demetzou, 2019). Esta ideia é reforçada pelos autores Raab e Bannet (1994), que 

partilham da mesma ideia de que a importância da proteção de dados também se deveu muito ao 

desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que se tem verificado nos 

últimos anos (Santos, 2017). 

De realçar, em 1995, o surgimento e implementação da Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro, 

que, com um prazo de transposição para os Estados-Membros (EM) de 3 anos, consistiu no primeiro 

ato legislativo a nível europeu para a legislação da proteção de dados pessoais, aprovada pelo 

Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia (Santos, 2017). Segundo Europeias (2003), a 

Diretiva 95/46/CE veio consagrar dois objetivos essenciais: o primeiro, relativo à livre circulação de 

informações pessoais pelo território europeu (mercado interno); e o segundo, relativo à proteção 

dos direitos e liberdades dos cidadãos (citado em Santos, 2017). Jesus (2012) também refere que 

muitos dos Estados-Membros nesta altura ainda não tinham legislação sobre esta matéria ou 

quando existia era insuficiente e muito variável entre eles, acabando, assim, a Diretiva 95/46/CE, de 

24 de outubro, por ser um instrumento essencial para levar a cabo uma harmonização da legislação 

dos respetivos Estados-Membros, no que concerne à proteção de dados pessoais (Santos, 2017). 

A transposição da Diretiva 95/46/CE para o direito nacional fez-se através da Lei n.º 67/98, 

de 26 de outubro, que correspondeu à lei portuguesa em matéria de proteção de dados pessoais 
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(Santos, 2017). Esta transposição deu origem à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), 

que vigora até aos dias de hoje, que, como aponta Santos (2017, p. 34), “consiste numa entidade 

administrativa independe, com poderes de autoridade, que funciona junto da Assembleia da 

República”. 

Apesar da Lei n.º 67/98 ser uma transposição da Diretiva 95/46/CE para o direito nacional, 

importa realçar que existem algumas diferenças entre os dois documentos, sendo que uma das 

grandes diferenças reside precisamente no conceito de dados sensíveis que cada documento faz, 

estabelecendo a respetiva lei nacional uma definição mais ampla ao abranger dados relativos à vida 

privada (Santos, 2017). 

Em 2002, com o surgimento e implementação da Diretiva 2002/58/CE relativamente à 

privacidade e às comunicações eletrónicas, a preocupação com a proteção de dados pessoais viu o 

seu papel reforçado, manifestando-se também a nível europeu, vindo “colocar na esfera jurídica a 

proteção das pessoas singulares, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados”, como aponta Neves (2018, p. 12).  

Mais tarde, o Regulamento 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril 

de 2016, veio revogar a Diretiva 95/46/CE, passando a ser aplicável aos Estados-Membros (artigo 

94.º, RGPD, 2016). Nesta sequência, a Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, que consistiu na lei nacional 

que transpôs a Diretiva 95/46/CE, foi também revogada pela Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que 

surgiu com o intuito da aplicação e transposição para o direito nacional do respetivo regulamento 

europeu (Santos, 2017). 

O Regulamento 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, 

também conhecido como Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), só se tornou aplicável 

a partir de 25 de maio de 2018 (artigo 99.º, RGPD, 2016). Este Regulamento, que será analisado de 

forma mais detalhada no Capítulo 2, veio, assim, revogar a Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro, 

agora com o intuito de reforçar a proteção dos cidadãos da UE em casos de violação da sua 

privacidade, perante uma realidade cada vez mais complexa e uma circulação de dados crescente 

(Neves, 2018). 

O RGPD não veio impor obrigações suplementares às pessoas singulares ou coletivas em 

matéria de tratamento de dados pessoais em contexto de prestação de serviços de comunicações 
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eletrónicas, disponíveis nas redes públicas de comunicações na União Europeia. Estas encontram-

se sujeitas a obrigações específicas, previstas na Diretiva 2002/58/CE (artigo 95.º, RGPD, 2016). 

A nível europeu, importa realçar ainda o papel fundamental em matéria de proteção de 

dados pessoais desempenhado pelo Comité Europeu para a Proteção de Dados, enquanto figura de 

personalidade jurídica e organismo da UE, criado pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, 

que se encontra previsto no RGPD (2016) entre os artigos 68.º e 76.º (artigo 94.º, RGPD, 2016). 

A proteção de dados pessoais também é alvo de regulamentação na Constituição da 

República Portuguesa (CRP), sendo de realçar: o artigo 26.º da CRP, que consagra o direito à reserva 

de vida privada; o artigo 27.º da CRP, que diz respeito ao direito à liberdade e à segurança, sendo 

este um direito de todos os cidadãos; e, também, o artigo 35.º da CRP, que consagra o direito à 

autodeterminação informacional, tendo todos os cidadãos o direito de conhecer os dados 

informatizados que lhes digam respeito, para proceder à respetiva retificação, atualização e 

entendimento da finalidade a que se destinam (Santos, 2017). 

O direito à informação é um dos direitos fundamentais dos cidadãos, nos termos do artigo 

17.º da CRP, vinculativo às entidades públicas e privadas. Salvo algumas exceções expressamente 

previstas, não pode ser restringido. Como refere Pratas (2013), “é um dos pilares centrais da 

transparência administrativa” (Ramos, 2016, p. 10). 

O artigo 37.º da CRP consagra o direito à liberdade de expressão e informação, 

estabelecendo no seu n.º 1 que todos têm o direito de informar, de se informar e de serem 

informados (CRP, 2020). Para além do direito à vida (artigo 24.º), direito à integridade pessoal 

(artigo 25.º) e direito à liberdade e à segurança (artigo 27.º), a CRP ainda enumera alguns outros 

direitos pessoais, entre os quais: “os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da 

personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à 

reserva da intimidade da vida privada e familiar e à proteção legal contra quaisquer formas de 

discriminação” (artigo 26.º) (CRP, 2020). 

Em matéria de legislação europeia, de destacar que o direito à proteção de dados pessoais 

é um dos direitos que consta no artigo 8.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, que enuncia 

que “todas as pessoas têm direito à proteção de dados de carácter pessoal que lhes digam respeito” 

(n.º 1), devendo os dados ser objeto de um tratamento leal, para determinados fins, e sempre com 
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o consentimento do titular ou com base noutro fundamento previsto na lei (n.º 2), ficando sempre 

a fiscalização a cargo de uma autoridade independente (n.º 3), que, no caso português, é a Comissão 

Nacional de Proteção de Dados (CNPD) (CDFUE, 2000). Também o artigo 16.º, n.º 1, do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) estabelece que todas pessoas têm direito à 

proteção dos dados de carácter pessoal que lhes digam respeito (TFUE, 2016). 

 

2. O Regulamento Geral de Proteção de Dados 
 

 2.1 Âmbito de aplicação  
 

O RGPD consagra as regras relativas à proteção das pessoas singulares, relativamente ao 

tratamento dos seus dados pessoais, bem como à livre circulação desses mesmos dados (artigo 1.º, 

n.º 1), em consonância com a defesa dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas singulares 

(artigo 1.º, n.º 2). A livre circulação desses dados pessoais dentro da UE não é restringida nem 

proibida no que diz respeito à proteção das pessoas singulares, bem como ao tratamento de dados 

pessoais (artigo 1.º, n.º 3) (RGPD, 2016). 

O presente regulamento não se aplica somente ao tratamento de dados por meios total ou 

parcialmente automatizados, mas também ao tratamento efetuado por meios não automatizados 

(artigo 2.º, n.º 1). A sua aplicabilidade territorial engloba todo o tratamento de dados pessoais 

“efetuado no contexto das atividades de um estabelecimento de um responsável pelo tratamento 

ou de um subcontratante situado no território da União”, independentemente de ocorrer dentro 

ou fora do território europeu (artigo 3.º, n.º 1). 

Com o alargamento do alcance territorial, o RGPD veio aplicar-se, de acordo com o artigo 3º, 

não só a todas as entidades situadas em território da UE, mas também a entidades que, apesar de 

situadas fora do território da UE, procedam à oferta de bens e serviços a cidadãos em território 

europeu (artigo 3.º, n.º 1), ou o controlo do seu comportamento tenha lugar também na UE (artigo 

3.º, n.º 2) (RGPD, 2016). Como refere Tamburri (2019), o RGPD veio aplicar-se também às 

organizações estabelecidas fora da UE, que comercializem, ofereçam ou forneçam bens ou serviços 

a cidadãos ou organizações da UE, que envolvam cidadãos ou organizações da UE, ou que 

monitorizem o comportamento de indivíduos na UE. 
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O RGPD é um instrumento de implementação obrigatória em todos os Estados-Membros, 

sendo esta precisamente a vantagem dos regulamentos europeus na aplicação direta nos Estados-

Membros, ao contrário das diretivas europeias que já estabelecem um prazo de transposição para 

os ordenamentos jurídicos dos países europeus. No entanto, o legislador não deixou de dar um 

prazo de cerca de 2 anos aos Estados-Membros para procederem às respetivas alterações e 

adaptações das legislações nacionais para o cumprimento do respetivo regulamento, daí a sua 

aplicabilidade nas nações europeias somente a partir de 25 de maio de 2018, apesar da sua entrada 

em vigor em 2016 (Santos, 2017). No fundo, esta obrigatoriedade para todos os Estados-Membros 

acabou por reforçar ainda mais a tentativa de uniformização da legislação a nível europeu no que 

concerne à proteção de dados pessoais já almejada pela Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro. 

Como aponta Neves (2018), o RGPD surgiu como um instrumento utilizado e colocado em 

prática de forma a harmonizar a legislação dos respetivos Estados-Membros em matéria de 

proteção de dados pessoais. O autor refere, ainda, que apesar deste aspeto ser inovador e benéfico, 

e garantir a segurança e transparência no tratamento dos dados pessoais dos cidadãos, não deixa 

de constituir novas obrigações e mudanças estruturais para as organizações.  

 

 2.2 Objetivos do RGPD 
 

Como apontam Mota e Sampaio (2019), O RGPD teve como principais objetivos aumentar a 

proteção no tratamento dos dados pessoais dos cidadãos, promover o Mercado Único Digital, 

reduzir os encargos administrativos, assim como promover a competitividade da economia 

europeia. A entrada em vigor deste regulamento constitui um dos principais avanços legislativos no 

que diz respeito à proteção de pessoas singulares, assim como no que concerne ao tratamento de 

dados pessoais e à livre circulação desses dados (Pinto & Antónia, 2019).  

O RGPD veio trazer grandes mudanças nas organizações no que concerne ao tratamento de 

dados pessoais dos seus titulares, como apontam Lambelho e Mendes (2019, p. 8), quer “seja na 

perspetiva dos seus clientes, trabalhadores, administradores ou gestores”. Como refere Demetzou 

(2019), esta revisão da legislação sobre a proteção de dados pessoais acabou, assim, por trazer 

consigo um reforço do princípio de responsabilidade, na qual o RGPD assume uma nova 

configuração e reforço do mecanismo de conformidade. 
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Com a intenção da construção de Mercado Único digital na UE, o Regulamento Geral de 

Proteção de Dados surgiu como um instrumento e como uma das iniciativas estratégicas para a 

construção desse mesmo mercado, que visa também a proteção da privacidade dos cidadãos 

europeus. Esta iniciativa, procura, por um lado, capacitar os cidadãos para a consciência dos seus 

direitos, e, por outro, dar responsabilidades acrescidas aos processadores e controladores de dados 

(Marcut, 2019). 

De apontar que, ainda no decorrer do processo legislativo do RGPD, a Comissão Europeia 

(CE) visava já uma “Estratégia para o Mercado Único Digital da Europa”, com o intuito de promover 

o desenvolvimento de uma economia de dados próspera (Masseno, 2020). 

Apesar de aspetos muito inovadores e cruciais para garantir uma maior segurança e proteção 

dos dados pessoais dos cidadãos, o RGPD é alvo também de algumas imprecisões, devido à pouca 

clareza e explicação em certas matérias. Várias razões podem ser apontadas para isto suceder: o 

alcance que o RGPD tem, tanto o mundo físico como o virtual; o facto de não efetuar uma distinção 

entre os meios tecnológicos para a coleta de dados e para o seu tratamento; e o facto de a sua 

entrada em vigor com o intuito de uma harmonia entre as culturas e especificidades nacionais dos 

Estados-Membros acabar por não ter em consideração certos valores e aspetos que os Estados-

Membros possuem, e que os diferenciam entre si, o que pode condicionar uma desigualdade na 

implementação e aplicação do RGPD (Marcut, 2019). 

Apesar destas falhas, o RGPD não deixou de conceder alguma liberdade aos Estados-

Membros para legislarem sobre determinados aspetos adicionais em matéria de proteção de dados 

pessoais, com o intuito de os especificarem, de forma mais clara e percetível, na legislação nacional.  

Com efeito, e como apontam Mota e Sampaio (2019), o RGPD concedeu, de facto, algum 

espaço de manobra para que os Estados-Membros tornassem mais específicas algumas regras ou 

normas, através da adoção de legislação interna, de forma a facilitar a aplicação e implementação 

do regulamento, uma vez que estes possuem culturas distintas e especificidades internas que os 

diferenciam.  

Perante este espaço de manobra e flexibilidade que lhes foi concedido pelo RGPD no que 

concerne à proteção de dados pessoais, os Estados-Membros têm agora de legislar sobre certos 
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aspetos a nível nacional, de forma a tornar a implementação e aplicabilidade do RGPD eficaz e 

eficiente (Marcut, 2019). 

Assim, e apesar de reproduzir muitas das normas que constam no Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, a Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, 

veio regular também algumas destas situações específicas, como é o caso do tratamento de dados 

em contexto laboral, assim como tratamentos que recorrem a sistemas de videovigilância, por 

exemplo.  

No entanto, como apontam Mota e Sampaio (2019), a Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, apesar 

de alguns aspetos positivos, trouxe também em algumas matérias um teor muito vago e aberto, ao 

contrário do que se pretende de uma lei que visa a execução de um regulamento comunitário. Por 

outro lado, muitas vezes limita-se a reproduzir o que consta no RGPD, nada de novo acrescentando 

em relação à legislação europeia. 

Apesar disso, é indubitável que o RGPD veio introduzir mudanças bastante significativas a 

nível europeu, mas também a nível nacional, onde o papel central de proteção de dados pessoais 

passou para os titulares dos dados pessoais. Assim, a aplicabilidade e interpretação do RGPD vêm 

demonstrar, precisamente, que o importante não é local onde os dados são tratados, mas sim o 

local onde o titular dos dados pessoais se encontra. 

 

 2.3 Situações de risco para os titulares dos dados pessoais 
 

Perante um risco de identificação elevado, os dados do respetivo titular devem ser alvo de 

medidas mais alargadas e restritivas, de forma a impedir o seu fácil acesso, consulta e identificação 

(Loenen, Kulk & Ploeger, 2016). Estes autores reforçam ainda a ideia de que os dados pessoais 

devem estar em total conformidade com os princípios relativos à política de privacidade, devendo 

só ser processados para “fins específicos, explícitos e legítimos”, não podendo ser posteriormente 

alvo de tratamento para outros fins alheios ao objetivo inicial da sua recolha (p. 343). 

Em situações de alto risco para os direitos e liberdades dos cidadãos, o RGPD introduz a 

obrigação legal da realização de um Data Protection Impact Assessment (DPIA) ou Avaliação de 

Impacto sobre a Proteção de Dados (AIPD). Esta AIPD tem como objetivo identificar riscos que o 
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tratamento desses dados pode originar pelo seu controlador, avaliar esses riscos, e, se possível, 

reduzi-los até um nível considerado aceitável. A AIPD traduz-se, assim, num processo com o intuito 

de descrever, como aponta Demetzou (2019, p. 4), “o processamento, avaliar a sua necessidade e 

proporcionalidade e ajudar a gerir os riscos aos direitos e liberdades das pessoas singulares”. No 

fundo, a AIPD acaba por ser um procedimento para construir e demonstrar responsabilidade 

(Demetzou, 2019). 

Assim, quando identificados atempadamente, os riscos resultantes do tratamento dos dados 

pessoais, bem como do nível tecnológico envolvido, e que pode potenciar esse mesmo risco, podem 

ser mais facilmente mitigados através da adoção de técnicas e medidas adicionais (Demetzou, 

2019). 

O RGPD visa, assim, enunciar tipos de operações de tratamento de dados possíveis, que 

possivelmente apresentarão riscos. Estes tipos podem, assim, ser agrupados em duas categorias 

principais. A primeira categoria diz respeito a resultados indesejados ou a danos resultantes das 

atividades de processamento dos dados, como é o risco de discriminação, perda financeira, dano à 

reputação, por exemplo. Por outro lado, a segunda categoria é referente ao objetivo ou propósito 

do tratamento (avaliação de aspetos pessoais), processamento (tratamento de grandes 

quantidades de dados) e a sua natureza (tratamento de dados sensíveis) (Demetzou, 2019). 

No entanto, como Masseno (2020) refere, estes princípios de proteção de dados pessoais, 

não devem ser aplicados a dados considerados anónimos, ou seja, que não tenham um titular 

identificado ou identificável. 

No RGPD (2016) recomenda-se que a avaliação de impacto sobre a proteção de dados 

pessoais seja efetuada quando estejamos perante um tratamento “que utilize novas tecnologias e, 

tendo em conta a sua natureza, âmbito, contexto e finalidades, for suscetível de implicar um elevado 

risco para os direitos e liberdades das operações de tratamento previstas sobre a proteção de dados 

pessoais” (artigo 35.º, n.º 1). Neste caso, o responsável pelo tratamento de dados deve, ao efetuar 

esta avaliação de impacto sobre a proteção de dados pessoais, solicitar o parecer do Encarregado 

de Proteção de Dados (EPD), caso este esteja designado (artigo 35.º, n.º 2). 

A realização de uma AIPD só é de carácter obrigatório quando, de acordo com o artigo 35.º 

n.º 3, estejamos perante: uma avaliação sistemática e completa dos aspetos pessoais relativos a 
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pessoas singulares, com base num tratamento automatizado (alínea a)); operações de tratamento 

em grande escala de categorias especiais de dados (alínea b)); e um controlo sistemático de zonas 

acessíveis ao público em grande escala (alínea c)) (RGPD, 2016). 

A AIPD deverá incluir uma série de aspetos, entre os quais, de acordo com o artigo 35.º n.º 

7: uma descrição sistemática das operações de tratamento previstas e a finalidade do respetivo 

tratamento (alínea a)); uma avaliação da necessidade e proporcionalidade das operações a tratar 

em relação aos seus objetivos (alínea b)); uma avaliação dos riscos para os direitos e liberdades dos 

titulares dos dados (alínea c)); e, por fim, as medidas para fazer face a tais riscos (alínea d)) (RGPD, 

2016). Sempre que necessário, o responsável pelo tratamento deve proceder ao acompanhamento, 

de forma a assegurar que o mesmo seja efetuado conforme a AIPD, ou quando esteja presente uma 

alteração dos riscos inicialmente previstos (artigo 35.º, n.º 11) (RGPD, 2016) 

Apesar da existência de diversos mecanismos, de forma a garantir uma maior segurança e 

proteção dos dados pessoais, como a pseudominização ou a cifragem (perda da possibilidade de 

associação do dado pessoal, de forma direta ou indireta, ao seu titular) e a minimização de dados 

(limitados unicamente e expressamente às finalidades do tratamento para que foram recolhidos), 

haverá sempre uma probabilidade de risco que não é possível eliminar na sua totalidade, apenas 

preveni-la (Masseno, 2020). 

 

 2.4 Direitos dos titulares de dados 
 

Antes da entrada em vigor do RGPD em 2016, os titulares dos dados pessoais já eram alvo 

de um conjunto de direitos, entre os quais: o direito de acesso (artigo 15º); o direito de retificação 

(artigo 16º); o direito de oposição e decisões individuais automatizadas (artigos 21º e 22º, 

respetivamente); o direito de oposição a marketing direto (artigo 21º); e o direito de apresentar 

reclamações junto das Autoridades de Controlo (CNPD) (artigo 56º e seguintes). Para além destes 

direitos já existentes, a entrada em vigor do RGPD, em 2016, veio acrescentar alguns outros, tais 

como: o direito de apagamento/direito ao esquecimento (artigo 17º); o direito à limitação do 

tratamento (artigo 18º); e o direito de portabilidade de dados (artigo 20º) (RGPD, 2016). 

Este regulamento acabou por vir dar uma maior ênfase aos dados considerados sensíveis, 

pois são esses dados que permitem uma identificação e caraterização detalhada dos seus titulares, 
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acabando por aumentar o leque do tipo de dados assim classificados (Neves, 2018). Entre eles, 

destaca-se a origem racial ou étnica, dados genéticos, dados biométricos, assim como dados 

relativos a condições de saúde ou orientação sexual dos indivíduos, por exemplo (portal da 

Comissão Europeia, 2020). 

 

 2.5 Encarregado de Proteção de Dados (EPD) 
 

 

Uma das novidades introduzidas com a entrada em vigor do RGPD foi a obrigatoriedade da 

designação de um Encarregado de Proteção de Dados (EPD) (em inglês, Data Protection Officer ou 

DPO) para as autoridades e organismos públicos, exceto os tribunais, em que exista um controlo 

regular dos titulares de dados em grande escala (artigo 37º, n.º 1). No entanto, o regulamento 

estabelece a possibilidade da designação de um único EPD para várias entidades ou organismos, 

tendo em conta a sua estrutura e dimensão (artigo 37.º, n.º 3). Acaba, no fundo, por haver uma 

eliminação do controlo prévio, feito pela CNPD, derivado da transferência desta competência para 

os responsáveis pelo tratamento de dados pessoais (RGPD, 2016). 

Embora não exista um perfil de competências específicas para exercer a função de EPD, o 

RGPD aponta que deve ser alguém com conhecimentos especializados no ramo do Direito, em 

matéria de proteção de dados pessoais (artigo 37.º, n.º 5), de forma a exercer as funções que lhe 

competem, tais como informar e aconselhar o responsável pelo tratamento ou o subcontratante, 

averiguar a conformidade com o RGPD, cooperar com a autoridade de controlo, assim como prestar 

aconselhamento, por exemplo (artigo 39.º) (RGPD, 2016). 

Esta nomeação obrigatória do EPD, nos casos legalmente previstos, de forma a proceder ao 

cumprimento do RGPD, representará um grande desafio para as empresas, autoridades de controlo, 

mas também para os organismos públicos. Este desafio representa toda uma inovação, com a qual 

as entidades não estão acostumadas a lidar ou a aplicar no seu quotidiano (RGPD, 2016).  

Como refere Marcut (2019), muitas entidades acabam por canalizar muitos dos seus esforços 

na designação de um Encarregado de Proteção de Dados (EPD), interno ou externo, ou na 

concentração nos formulários de consentimento dos cidadãos para o tratamento dos seus dados 
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pessoais. No entanto, este autor refere que, embora sejam dois aspetos cruciais, isto não será 

suficiente para uma implementação adequada e eficaz do RGPD. 

 

 2.6 Intervenientes 
 

Segundo Neves (2018), são considerados quatro principais intervenientes num processo de 

tratamento de dados, entre os quais: o titular dos dados pessoais, sendo o indivíduo a quem 

pertence os dados; o controlador de dados, a quem o titular confia os seus dados pessoais para o 

seu tratamento de acordo com a sua finalidade; o processador de dados, que é o responsável pelo 

processamento dos dados pessoais pelo e para o controlador; e por fim, as autoridades 

supervisoras, que procedem à fiscalização da proteção de dados.  

Todo e qualquer procedimento se inicia quando o controlador de dados procede ao 

tratamento dos dados pessoais, que lhe foram confiados pelo seu titular, de acordo com os 

princípios designados na legislação de proteção de dados pessoais da União Europeia. A entrada em 

vigor do RGPD teve precisamente dois principais fatores ou motivações: por um lado, pretendia-se 

a capacitação dos cidadãos, de forma a consciencializá-los dos seus direitos, através do incremento 

de novos direitos aos já existentes; e, por outro lado, pretendia-se reforçar as obrigações do 

controlador de dados, assim como da sua real responsabilidade inerente a esse tratamento 

(Demetzou, 2019). 

 

 2.7 Coimas aplicáveis 
 

No caso português, a Autoridade Nacional de Controlo, neste caso, a Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (CNPD) tem poder para impor sanções às entidades, incluindo a suspensão ou 

cessação do tratamento de dados, assim como também a aplicação de uma coima (artigo 83.º, 

RGPD, 2016). 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) prevê algumas das situações às quais 

podem ser aplicadas sanções, nomeadamente caso exista : uma violação dos princípios básicos do 

tratamento de dados pessoais, incluindo as condições de consentimento; uma violação dos direitos 



 

19 

dos titulares dos dados pessoais; uma violação das transferências de dados pessoais para um 

destinatário num país terceiro ou uma organização internacional; uma violação das obrigações de 

acordo com as regras do Estado-Membro; e o incumprimento de uma ordem de limitação, quer seja 

temporária ou definitiva, relativa ao tratamento ou à suspensão do tráfego de dados (artigo 83.º, 

RGPD, 2016). 

Relativamente ao valor das coimas, o RGPD só estabelece um limite máximo das mesmas, 

na qual poderá ser até ao máximo de 20 milhões de euros ou, no caso de uma empresa, 4% do seu 

volume anual de negócios a nível mundial, correspondente ao extrato financeiro anterior, 

consoante o valor mais elevado (artigo 83.º, RGPD, 2016). 

O estabelecimento de limites mínimos nas coimas a aplicar é deixado a cargo da lei de cada 

Estado-Membro, incluindo o estado português, procedendo apenas o RGPD a uma recomendação 

que as sanções devem ser efetivas, proporcionais e dissuasivas (artigo 84.º, RGPD, 2016). 

 

 2.8 Principais críticas apontadas ao RGPD 
 

 

Apesar de o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) ter inúmeros pontos positivos, 

não deixam de lhe serem apontadas algumas críticas, entre as quais se destacam, como aponta 

Ducato (2020, p. 1), o caso das “obrigações de informação ou divulgações obrigatórias, introduzidas 

no GDPR” não serem totalmente satisfatórias e apresentarem algumas incongruências ou falhas. 

Outro aspeto também apontado como crítica ao RGPD reside no facto de os responsáveis 

pelo tratamento dos dados pessoais terem de estabelecer medidas de proteção e segurança, de 

forma a proteger os direitos e liberdades dos titulares dos dados, apesar de este ser ainda um dos 

aspetos que não se encontra totalmente claro ou explícito no RGPD, bem como nas suas adaptações 

a nível nacional (Ducato, 2020).  

Outra crítica reside no consentimento dos titulares dos dados pessoais, que nem sempre é 

necessário para o processamento dos seus dados. Desta forma, os deveres de informação 

apontados nos artigos 13º do RGPD, para quando os dados pessoais são recolhidos junto do titular, 

e no artigo 14º do RGPD, quando os dados pessoais não são recolhidos junto do titular, não deixa 

de ser um aspeto crucial que permite aos seus titulares exercer os seus direitos (Ducato, 2020). 
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Assim, as informações a serem prestadas obrigatoriamente ao titular dos dados representam uma 

peça-chave para este estar informado, quando não é requerido o seu consentimento para o 

tratamento dos seus dados pessoais (Ducato, 2020).  Com a entrada em vigor do RGPD, a recolha e 

tratamento de dados pessoais passou a ser regida por regras mais rigorosas e apertadas, devendo 

haver sempre lugar ao pedido de consentimento do titular dos dados pessoais para o seu 

tratamento, à exceção dos motivos legítimos e explícitos, expressamente previstos na legislação, 

como é o caso dos motivos de interesse público, por exemplo (Neves, 2018). 

Para além destas críticas, uma outra reside no modo como a informação é fornecida aos 

titulares dos dados pessoais, sendo, muitas vezes, incompreensível e de difícil interpretação, 

levando a que apenas os mais instruídos consigam entendê-la, o que acaba por prejudicar quem 

tem níveis de literacia inferiores (Ducato, 2020). Deste modo, uma vez que as políticas de 

privacidade, por vezes, exigem um alto nível de escolaridade, que nem sempre os titulares dos 

dados pessoais possuem, torna-se necessário adaptar essa linguagem e comunicação de acordo 

com os seus destinatários. Perante esta realidade, o princípio da transparência surgiu, com o intuito 

de colmatar este tipo de falhas, e houve a tentativa de tornar obrigatória a divulgação da informação 

sobre o processamento dos dados pessoais aos seus titulares, como aponta Ducato (2020, p. 13), 

“de forma concisa, transparente, inteligível e facilmente acessível, usando uma linguagem clara e 

simples”. 

 

3. Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) 
 
 

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) surgiu com a transposição da Diretiva 

95/46/CE, de 24 de outubro, para a ordem jurídica portuguesa através da Lei n.º 67/98, de 26 de 

outubro. A CNPD vigora até aos dias de hoje, consistindo, como aponta Santos (2017), “numa 

entidade administrativa independente, com poderes de autoridade, que funciona junto da 

Assembleia da República” (p. 34). 

A CNPD tem como principal função controlar e fiscalizar o processamento de dados pessoais, 

protegendo os direitos dos titulares dos mesmos, em respeito pelos direitos do homem e pelas 

liberdades e garantias consagradas na Constituição da República Portuguesa (CRP) e na lei. Em 
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Portugal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) corresponde à Autoridade de Controlo 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais, não deixando de realçar o carácter internacional da CNPD, 

devido à sua cooperação com autoridades de controlo de proteção de dados de outros Estados-

Membros, sobretudo no que concerne à defesa e ao exercício dos direitos de pessoas residentes no 

estrangeiro (CNPD, 2020). A CNPD tem ainda o dever de reportar relatórios sobre estes assuntos à 

Comissão Europeia (Marcut, 2019). 

O RGPD (2016) também não deixa de fazer referência ao estatuto independente das 

Autoridades de Controlo, descrevendo em que consiste a sua independência (artigo 52.º), as 

condições gerais aplicáveis aos membros da autoridade de controlo (artigo 53.º), as regras aplicáveis 

à constituição da autoridade de controlo (artigo 54.º), assim como as suas respetivas competências, 

atribuições e poderes (artigos 55.º a 59.º).  

Como veremos a seguir na tabela 1, a Comissão Nacional de Proteção de Dados também tem 

um poder de decisão no que toca aos processos que lhes chegam, como é o caso das reclamações 

dos cidadãos, por exemplo. 

 
Anos 

 

Processos  
entrados 

 

Decisões 
emitidas 

 

Inspeções realizadas 
(fiscalizações) 

2009 10 418 7 117 171 
2010 9 894 6 483 189 
2011 18 023 14 913 249 
2012 13 504 12 006 359 
2013 13 685 12 285 246 
2014 18 048 15 025 215 
2015 19 113 15 025 206 
2016 19 282 16 109 117 
2017 21 378 16 467 170 

Tabela 1 – Processos entrados, decisões emitidas e inspeções realizadas na CNPD 

Fonte: https://www.cnpd.pt/cnpd/relatorios-de-atividades/ 
 

A tabela demonstra os processos entrados, as decisões emitidas e as inspeções realizadas 

(fiscalizações) pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), entre o ano de 2009 e 2017, 

último ano para o qual é possível ter acesso preciso dos dados através do portal da CNPD. De realçar, 

que, no ano de 2009, entraram 10 418 processos para a CNPD, sendo, neste mesmo ano, emitidas 
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7 117 decisões, com um total de 171 inspeções ou fiscalizações realizadas. Em 2017, entraram 

21 378 processos na CNPD, foram emitidas 16 467 decisões, e foram realizadas 170 inspeções. 

De uma forma geral, de realçar o aumento do número de processos que tem vindo a entrar 

na CNPD, o que pode evidenciar um aumento da consciência dos cidadãos dos seus direitos no que 

concerne ao tratamento dos seus dados pessoais, assim como as decisões emitidas pela CNPD que 

também tem demonstrado um crescimento ao longo dos anos. 
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PARTE III – ABORDAGEM METODOLÓGICA 
 

1. Metodologia 
 

Camayd & Freire (2020) referem que a investigação científica enquanto processo 

investigativo que decorre no objeto de estudo, traduz-se num conjunto de técnicas utilizadas na 

construção de novos conhecimentos e aprendizados, de forma a responder ao problema 

investigado, tendo por base o método científico. 

A investigação científica pode caraterizar-se como um processo sistemático de recolha de 

dados, na qual se pretende resolver problemas do quotidiano, bem como a obtenção de respostas, 

tendo por base as questões de investigação, acabando por contribuir todo este processo para a 

formação de novos conhecimentos científicos, como apontado também por Sousa (2017). 

O processo de investigação científica geralmente é composto por três principais fases ou 

etapas, de forma ordenada, em que numa primeira instância temos a fase conceptual, em seguida 

temos a fase metodológica, e por fim temos a fase empírica (Sousa, 2017).  

No que corresponde à fase conceptual, esta começa pela escolha e formulação daquele que 

será o problema de investigação, juntamente com uma respetiva revisão da literatura sobre o tema 

em questão, assim como na identificação e delimitação do objeto de estudo (Áurea, 2017). No que 

diz respeito à fase metodológica, esta envolve todo o desenho e estruturação da metodologia a 

utilizar no decorrer da investigação científica, associado à escolha dos métodos de recolha de 

informação considerados mais adequados e pertinentes para o estudo como, por exemplo, o caso 

dos questionários e das entrevistas, juntamente com a respetiva natureza da abordagem, quer seja, 

qualitativa, quantitativa e/ou mista (Áurea, 2017). Em última instância temos a fase empírica que 

consiste na recolha, análise e a interpretação e disseminação dos resultados obtidos durante o 

processo de investigação científica (Sousa, 2017). 

 Na literatura são reconhecidas três abordagens de pesquisa principais: quantitativa, 

qualitativa e mista.  
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As abordagens qualitativas e quantitativas têm fins diferentes. Os estudos podem ser mais 

quantitativos ou mais qualitativos, sendo que a abordagem mista compreende componentes tanto 

da abordagem quantitativa como da qualitativa (Creswell et al., 2017). 

Relativamente, à abordagem qualitativa esta carateriza-se pela obtenção de dados, 

geralmente por meio da observação e análise intuitiva, tendo os dados uma forte carga de 

subjetividade (Camayd & Freire, 2020). Por outro lado, como aponta Rodriguez (2017), a pesquisa 

quantitativa parte de um paradigma positivista, cujo objetivo consiste em descrever e explicar as 

causas, assim como extrapolar e generalizar, tendo por base objetivos existentes sujeitos a leis e 

padrões gerais.  

Desta forma, a abordagem quantitativa diferencia-se da qualitativa pelo uso da 

quantificação dos dados que envolvem o problema ou assunto investigado, sendo frequentemente 

utilizada em investigações do tipo dedutivo, com o intuito de estabelecer relações estatísticas entre 

os elementos (Gonzales, Neves & Santos, 2018).  

Como apontam Rutberg e Bouikidis (2018), na pesquisa qualitativa o conceito-chave reside 

na perceção, enquanto na pesquisa quantitativa centra-se na medida. Esta afirmação é reforçada 

por Proetti (2017), ao afirmar que uma das principais distinções presentes na literatura sobre a 

pesquisa qualitativa e quantitativa diz respeito à objetividade. A primeira carateriza-se pela sua 

menor objetividade, juntamente com o entendimento da causalidade e perceção do fenómeno 

estudado. A pesquisa quantitativa já possui um caráter mais objetivo, permitindo a perceção do 

fenómeno estudado de forma quantificada. 

Desta forma, podemos verificar que estas abordagens possuem características próprias para 

a recolha, processamento e análise dos dados, o que leva, muitas vezes, a opiniões opostas sobre a 

utilidade de cada uma delas. No entanto, tem-se verificado a forte tendência para a conciliação 

destas duas abordagens, também conhecida como abordagem mista, que acaba por contribuir para 

um aumento da riqueza das informações obtidas no processo de investigação científica, assim como 

um maior controlo das variáveis através da combinação de diversas estratégicas inerentes a cada 

abordagem (Camayd & Freire, 2020). 

Como aponta Proetti (2017), as abordagens qualitativas e quantitativas não se excluem, mas 

complementam-se na contribuição para o entendimento e quantificação dos fenómenos em causa 
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ou estudo. No fundo, caraterizam-se pela sua racionalidade e o seu carater intuitivo e descritivo, 

representando uma mais valia para a investigação científica. 

Assim, a utilização de abordagens qualitativas e quantitativas de forma complementar, para 

além de permitir uma melhor orientação e reflexão sobre quais os caminhos a percorrer no âmbito 

da investigação científica, auxilia também no entendimento e resolução do problema (Proetti, 

2017).  

No âmbito do presente estudo, será utilizada uma metodologia mista. 

 

2. Desenho de investigação: estudo de caso 
 

 O estudo de caso assenta na exploração de um único fenómeno, limitado no tempo (Sousa 

& Baptista, 2012). É um estudo intensivo e detalhado de uma entidade bem definida, de um caso 

único, específico, diferente e complexo (Sousa & Baptista, 2012). No âmbito do presente estudo, 

optou-se por estudar a política de proteção de dados numa instituição em particular, a Câmara 

Municipal de Arcos de Valdevez.  

A escolha do estudo de caso no âmbito deste estudo prendeu-se sobretudo por três razões. 

Em primeiro lugar, está em linha com o objetivo de pesquisa, que é explorar em profundidade um 

fenómeno específico de interesse – como as câmaras municipais encaram, tratam e lidam com a 

proteção de dados e como as estruturas de governança se relacionam com ele. 

Em segundo lugar, prendeu-se no fato de o estudo de caso ser um método empírico que visa 

a investigação e análise de fenómenos sociais complexos, como aquele que estamos a estudar, 

especialmente em casos em que não é claramente evidente a fronteira entre o fenómeno e o 

contexto (Yin, 2018). 

Em terceiro lugar, o estudo de caso permite uma investigação para reter as caraterísticas 

holísticas e significativas de eventos da vida real – como ciclos de vida individuais, processos 

organizacionais e de gestão, comportamentos de pequenos grupos, relações internacionais e o 

amadurecimento das indústrias (Yin, 2018). No âmbito do presente estudo será utilizado um estudo 

de caso para compreender os processos organizacionais e de gestão em matéria de proteção de 

dados pessoais, tendo por base um tipo específico de instituição - as câmaras municipais.  
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Yin (2018) argumenta que a grande força e atratividade do estudo de caso é a sua capacidade 

de lidar com uma variedade de fontes de evidência, convergindo para as mesmas descobertas, que 

acabam por tornar os seus resultados mais robustos e credíveis. Apontando, que o estudo de caso 

consiste numa estratégia ideal quando procuramos responder a questões de “como” e “porque” em 

determinada investigação. Segundo Noor (2008), um estudo de caso não tem como objetivo ser um 

estudo de toda a organização, mas antes a análise de um determinado problema, caraterística ou 

unidade de análise.  

Como apontam Fetters e Guetterman (2018), o estudo de caso integra-se bem com os 

métodos mistos, na procura de um entendimento através da interligação de abordagens qualitativas 

e quantitativas. Esta afirmação é ainda reforçada por Yin (2014), ao considerar que uma abordagem 

interligada destes dois métodos, de forma rigorosa e aplicada, acaba por possibilitar um 

entendimento mais completo das questões de investigação, com o objetivo de realizar uma análise 

e desenvolvimento de um entendimento de forma mais aprofundada sobre determinado fenómeno 

ou caso. 

Tornar o objeto de estudo claro e concreto, é de extrema importância para o sucesso da 

investigação científica, que acompanhará todo o desenvolvimento de investigação (Gonzales, Neves 

& Santos, 2018). 

Seguindo esta filosofia, neste estudo foram utilizadas diversas fontes de evidência, entre as 

quais a observação participante, a análise documental, os inquéritos por questionário e as 

entrevistas semiestruradas. 

Yin (2018) argumenta que apesar de os métodos mistos serem mais difíceis de executar do 

que estudos limitados a métodos únicos, a sua aplicação acaba por ser mais benéfica, pois possibilita 

abordar pesquisas mais amplas ou complicadas, que, consequentemente, contribuem para um 

estudo mais abrangente e completo. Assim, o autor alega que não é aconselhável restringir o estudo 

de caso a uma única fonte individual de evidência. Também, segundo Noor (2008), a utilização e 

combinação de várias técnicas de recolha de informação numa pesquisa de estudo de caso, confere 

uma maior veracidade aos seus resultados. 
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Yin (2014) refere ainda que ao examinar um número relativamente pequeno de casos, 

compará-los e contrastá-los, o investigador consegue recolher caraterísticas significativas do 

fenómeno e da forma como ele varia em diferentes circunstâncias.  

O método de estudo de caso recomenda o uso da triangulação dos dados, como entrevistas, 

inquéritos por questionário, observação participante, entre outros (Teegavarapu, Summers & 

Mocko, 2008), de forma a reduzir a subjetividade do investigador. Como argumenta Yin (2018), a 

triangulação ajuda a construir a validade do estudo de caso, pois as múltiplas fontes de evidência 

fornecem várias medidas do mesmo fenómeno. 

 

3. Métodos de recolha de informação 
 

Para Yin (2018) existem seis fontes principais de evidência: documentos, registo de arquivos, 

entrevistas, observações diretas, observação participante e artefactos físicos. Foram quatro os 

métodos de recolha de informação usados para a consolidação desta investigação: observação 

participante; análise documental; inquérito por questionário; e entrevistas semiestruturadas. Cada 

um desses métodos será explorado nas subseções a seguir. 

 

 3.1 Observação Participante 
 

O uso da observação participante como instrumento de investigação possibilita ao 

investigador conviver com a pessoa ou grupo em causa, possibilitando “um entendimento genuíno 

dos factos, que, de outra forma, não seria possível (Mónico, Alferes, Castro & Parreira, 2017, p. 727). 

A observação participante consiste numa metodologia mais apropriada para o investigador 

aprender, compreender e intervir no contexto em que se insere. Este método acaba por permitir 

uma aproximação aos indivíduos no seu quotidiano e o entendimento das dinâmicas processuais 

(Mónico et al., 2017). 

Assim, a observação participante é uma fonte de evidência considerada essencial para levar 

a cabo em um estudo de caso. Segundo Yin (2018), permite ao investigador obter acesso a eventos 
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ou grupos, que por norma são inacessíveis em um estudo; em segundo lugar, consiste na capacidade 

de perceber a realidade do ponto de vista interno da organização, em vez de externo a ela; e em 

terceiro, pode possibilitar a manipulação de documentação e entrevistas, que possibilitará uma 

maior variedade de situações para efeito de recolha de dados. 

Desta forma, a observação participante acaba por ser uma mais valia porque, para além de 

permitir observar os aspetos no seu contexto, permite também clarificá-los através do 

agendamento de uma entrevista em momento posterior, assim como através de observações mais 

específicas, que constituem um ponto ou aspeto enriquecedor em relação a outras técnicas de 

investigação (Correia, 2009). 

A observação participante, enquanto instrumento de recolha de dados, é, muitas vezes, 

utilizada por muitos investigadores quando estes estão interessados nos comportamentos e 

dinâmicas de determinado grupo, e não apenas na obtenção de meras respostas pelos inquiridos às 

respetivas questões (Mónico et al., 2017). 

Como aponta Vinten (1994), a principal vantagem da observação participante reside na 

posição privilegiada em que o investigador se encontra na obtenção de conhecimentos específicos 

e aprofundados, o que acaba por possibilitar a aquisição de uma vasta gama de informações que 

não seria possível adquirir com recurso a outras vias (citado em Mónico et al., 2017).  

No âmbito deste relatório, a observação participante ocorreu ao longo do estágio realizado 

na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, na qual fui integrado na Secção de Recursos Humanos 

e no Serviço de Gestão do Sistema da Qualidade, pertencentes à Divisão Administrativa e Financeira 

e à Divisão de Ambiente e Serviços de Gestão, respetivamente. Perante esta temática, foi-me 

atribuída a principal função de apoiar na implementação de práticas de proteção de dados, em 

consonância com as regras do Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 

de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares, no que diz respeito ao tratamento de 

dados pessoais e à livre circulação desses dados, também conhecido como Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (RGPD). 
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 3.2 Análise documental 
 

Para a pesquisa de estudo de caso, a análise documental traduz-se num meio importante de 

corroborar e aumentar as evidências de outras fontes, que podem ser caraterizadas como: ser de 

acesso relativamente fácil; permitir um olhar para o material com uma perspetiva diferente daquela 

na época da sua produção; contribuir para a criação de novas ideias e perguntas que poderão, mais 

tarde, ser confirmadas ou abordadas (Verschuren & Doorewaard, 1999). 

 De forma a enriquecer e complementar este estudo foi realizada uma análise documental 

da legislação que regulamenta a proteção de dados pessoais a nível europeu e a nível nacional.  

 Para além do mais foram também analisados documentos internos da Câmara Municipal de 

Arcos de Valdevez, de forma a perceber e analisar as práticas e comportamentos já adotados pela 

entidade.  

Entre os diversos documentos analisados, dá-se especial destaque para os diversos atos 

legislativos que regulam a proteção de dados pessoais, entre os quais, os regulamentos e diretivas 

da UE, leis e decretos de lei nacionais, assim como a própria análise da Constituição da República 

Portuguesa (CRP). Para além dos documentos internos da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, 

como é o caso, por exemplo, da política de privacidade, procedeu-se também a uma pesquisa e 

estudo de políticas internas de outros municípios a título de exemplo de boas práticas para a Câmara 

Municipal de Arcos de Valdevez. 

 

 3.3 Inquéritos por questionário 
  

Com o intuito de perceber se os funcionários da entidade têm conhecimento acerca da política 

de proteção de dados pessoais do município e os aspetos por ela abrangidos, bem como o seu grau 

de familiaridade com a proteção de dados pessoais, foram passados dois inquéritos por questionário 

aos funcionários da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, antes e depois de decorrida a ação de 

sensibilização para a proteção de dados pessoais, via online, através do Google Forms. Neste 

questionário são abordadas diversas dimensões da proteção de dados pessoais, entre as quais: a 

política de privacidade institucional; o conhecimento individual sobre a proteção de dados pessoais; 
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a perceção sobre a política institucional de proteção de dados; a formação sobre a política de 

proteção de dados; e por fim, os dados pessoais dos funcionários. 

 

 3.4 Entrevistas semiestruturadas 
 

Segundo Yin (2018), uma das fontes de evidência mais importantes do estudo de caso são as 

entrevistas. Elas podem ajudar, sugerindo explicações para o estudo de determinado problema ou 

fenómeno (ou seja, os “como” e porquê”), através da coleta de dados mais ricos e aprofundados 

sobre o tema em questão. Para além disso promove o contacto direto com os atores pesquisados, 

bem como a recolha das suas perceções, ações e atitudes sobre determinado objeto social. 

As entrevistas acabam por ser uma fonte essencial de evidências porque a maioria dos 

estudos de caso trata assuntos humanos. Segundo Yin (2018), estes assuntos humanos devem ser 

interpretados e relatados por entrevistados específicos e bem informados, pois assim possibilitará 

ao investigador recolher o histórico de tais situações, permitindo a identificação de outras fontes 

relevantes de evidência. 

 Na elaboração deste trabalho foram realizadas entrevistas semiestruturadas aos 

funcionários da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez que participaram na formação sobre a 

proteção de dados pessoais na entidade, de forma a averiguar o seu conhecimento acerca da 

temática e a sua perceção sobre a eficácia da formação ministrada. 

 

 3.5 Técnicas de tratamento de dados 
 

 Os dados obtidos através dos questionários foram alvo de tratamento através do Microsoft 

Office Excel e do Pacote Estatístico SPSS. Por sua vez, os dados resultantes das entrevistas 

semiestruturadas foram analisados através do recurso à análise de conteúdo. 
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PARTE IV – ESTUDO EMPÍRICO 
 

1. Caracterização do estudo de caso: a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez 
 

1.1   

O município de Arcos de Valdevez, pertencente ao distrito de Viana do Castelo, é umas das 

sub-regiões do Alto Minho, sendo composto por 36 freguesias e contando com cerca de 20 mil 

habitantes. 

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez é o órgão autárquico deste concelho, cabendo-lhe 

o papel de promotor do desenvolvimento do município nas mais diversas áreas, como a saúde, a 

educação, a ação social e habitação, o desporto e a cultura, os transportes e comunicações, a defesa 

do consumidor e o urbanismo, por exemplo. Na defesa destes interesses, e sua promoção a nível 

do município, compete à Câmara Municipal de Arcos de Valdevez assegurar os direitos dos cidadãos, 

de entre os quais se destaca a proteção de dados pessoais dos seus munícipes. 

Como é possível observar através da figura 1, a estrutura hierárquica da Câmara Municipal 

de Arcos de Valdevez é constituída pelo Presidente da Câmara, na qual se seguem alguns serviços e 

gabinetes que dependem diretamente do executivo, entre os quais: o Gabinete de Apoio à 

Presidência e Vereação, Administração Municipal e Comunicação; o Gabinete de Apoio ao Cidadão, 

ao Emigrante e ao Investidor; o Serviço Municipal de Proteção Civil; o Serviço de Auditoria e Gestão; 

o Serviço de Veterinária Municipal; e o Serviço de Modernização Organizacional (Portal CMAV, 

2020). 
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A CMAV é ainda composta por cinco divisões, cada uma composta pelos seus respetivos 

serviços, nomeadamente: a Divisão Administrativa e Financeira; a Divisão de Desenvolvimento 

Sociocultural; a Divisão de Desenvolvimento Económico e Urbanismo; a Divisão de Ambiente e 

Serviços de Gestão; e a Divisão de Obras Municipais e Conservação do Património (Portal CMAV, 

2020). 

No que concerne à Divisão Administrativa e Financeira esta agrega uma vasta gama de 

serviços/secções entre os quais: o serviço de apoio especializado; o serviço de contratação pública; 

a secção de Recursos Humanos; a secção de expediente, documentação e arquivo; a secção de 

Figura 1 – Organigrama da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez 

Fonte: Portal da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez (2021) 
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atendimento ao público; o serviço de contabilidade, património e aprovisionamento; o serviço de 

tesouraria; a secção de taxas, licenças e cobranças; e a secção de metrologia (Portal CMAV, 2020). 

No que diz respeito à Divisão de Desenvolvimento Sociocultural esta integra o serviço de 

desporto, juventude e associativismo; o serviço de turismo; o serviço de cultura; o serviço de arquivo 

municipal; o serviço de educação; e o serviço de ação social e saúde (Portal CMAV, 2020). 

Por outro lado, temos a Divisão de Desenvolvimento Económico e Urbanismo, que é 

composta pelo serviço de desenvolvimento económico; a secção administrativa de operações 

urbanísticas e outros licenciamentos; o serviço de gestão urbanística; o serviço de planeamento e 

ordenamento do território; e o serviço de fiscalização municipal (Portal CMAV, 2020). 

Por sua vez, na Divisão de Ambiente e Serviços de Gestão temos: o serviço de obras públicas 

e fiscalização; o serviço de ambiente e segurança em obra; a secção de apoio aos espaços urbanos 

e resíduos; o serviço de espaços urbanos e resíduos; o serviço de energia; a secção de apoio a jardins 

e cemitério municipal; o serviço de espaços verdes e cemitério municipal; a secção de mercados e 

feiras; o serviço de higiene, segurança e saúde no trabalho; o serviço de gestão de programas de 

finanaciamento; o serviço de gestão do sistema de informação; e o serviço de gestão do sistema da 

qualidade (Portal CMAV, 2020). 

Por fim, temos a Divisão de Obras Municipais e Conservação do Património, que congrega o 

serviço de obras municipais e fiscalização; a secção de logística e gestão operacional; a secção de 

apoio à conservação de património; o serviço de conservação de equipamentos; e o serviço de 

conservação da rede viária (Portal CMAV, 2020). 

Os valores inerentes ao município de Arcos de Valdevez passam pela atuação em prol de um 

conjunto de valores, dos quais de destaca a “transparência, responsabilidade, rigor, equilíbrio, 

equidade, integridade, qualidade, coesão territorial, sustentabilidade ambiental e a eficiência na 

gestão” (Portal CMAV, 2020). 
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2. Diagnóstico sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados no Município de 
Arcos de Valdevez 

 

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez já foi alvo de um relatório de diagnóstico pela 

XZconsultores, com sede em Braga, em 2018, de forma a avaliar as conformidades e 

desconformidades, de acordo com Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). Este relatório 

constitui um ponto de referência para a entidade proceder a melhorias em matéria de proteção de 

dados pessoais. Depois de realizada a formação pela empresa de consultoria, a mesma procedeu à 

realização de um relatório, tendo como referência o relatório de diagnóstico já realizado 

inicialmente, de forma a averiguar se algumas desconformidades já foram resolvidas pela Câmara 

Municipal de Arcos de Valdevez, e identificar quais as que ainda necessitam de ser colmatadas. 

O primeiro diagnóstico efetuado teve como principais objetivos: proceder a uma análise dos 

dados pessoais tratados; analisar as operações de tratamento de dados pessoais; analisar as 

obrigações contratuais que envolvam o tratamento de dados pessoais; proceder a uma 

caraterização dos aspetos organizacionais que podem ser objeto de posterior reflexão, com o 

propósito de melhorar a eficácia das operações de tratamento de dados pessoais (Relatório de 

Diagnóstico, 2018).  

De seguida, são apresentados as principais conformidades e desconformidades registadas 

pela empresa de consultoria, no relatório de diagnóstico relativamente ao município de Arcos de 

Valdevez (tabela 2). 
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Tabela 2 – Relatório de Diagnóstico (conformidades e desconformidades) 
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Como é possível verificar através da tabela 2, a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez ainda 

possui muitas desconformidades com o RGPD, entre as quais se destaca a falta de uma política de 

privacidade no município, a não designação formal de um Encarregado de Proteção de Dados (EPD) 

para a entidade, a ausência de definição formal do consentimento dos titulares dos dados pessoais, 

a falta de regras para proteger a informação acedida, processada ou armazenada nos locais de 

trabalho, a não adoção de uma política de secretária limpa de papéis por parte dos funcionários, 

entre outras aspetos.  

No entanto, não deixar de notar já alguns aspetos feitos pela entidade em consonância com 

o RGPD, dos quais se realçam a existência de requisitos legais e regulamentares aplicáveis 

explicitamente à atividade da entidade, a definição formal das responsabilidades e autoridade de 

pessoal, a existência de tratamentos que estão protegidos com base na conformidade legal, assim 

como a existência de um procedimento disciplinar que é acionável em relação aos funcionários que 

tenham cometido uma violação das regras. 

Fonte: Relatório de Diagnóstico, realizado pela XZconsultores, empresa de consultadoria, em 2018. 
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Apesar de já haver alguns avanços pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, em matéria 

de proteção de dados pessoais, existem ainda muito outros que necessitam ser colmatados, de 

forma a garantir a melhor e maior segurança no tratamento de dados pessoais dos munícipes. 

 

3. Perceção dos funcionários da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez sobre a 
proteção de dados antes da realização da formação 

 

De forma a avaliar o conhecimento e a perceção dos funcionários da Câmara Municipal de 

Arcos de Valdevez relativamente à área da proteção de dados, foi realizado um inquérito por 

questionário aos mesmos. O questionário foi passado via online, através do Google Forms, tendo 

contado com um total de 48 respostas, de um total de 136 usuários, dos quais 79 são do sexo 

feminino e 56 do sexo masculino. De seguida serão caracterizados os inquiridos e analisados os 

dados recolhidos. 

 

 3.1 Caracterização dos inquiridos 
 

Dos 48 inquiridos, 69% eram do género feminino e os restantes 31% do género masculino 

(gráfico 1).  

 

 

31%

69%

Gráfico 1: Género

Masculino Feminino

Fonte: Própria, questionário online (2020) 
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Estes inquiridos, assumiam essencialmente as funções de assistente técnico/a (cerca de 44% 

dos inquiridos), ou de técnico/a superior (38% dos inquiridos) (gráfico 2). 

 

 

Com um total de 48 respostas, verificou-se que a maioria dos inquiridos tinham idades 

compreendidas entre os 35 e os 44 anos (29,2%) e os 45 e os 55 anos (33,3%) (gráfico 3).  
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Gráfico 2: Função desempenhada na Câmara Municipal de 
Arcos de Valdevez
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Gráfico 3: Idade

Fonte: Própria, questionário online (2020) 

Fonte: Própria, questionário online (2020) 
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Relativamente à divisão/serviço que se encontram a desempenhar funções na Câmara 

Municipal de Arcos de Valdevez, os inquiridos pertenciam, na sua maioria, à Divisão Administrativa 

e Financeira (25%), à Divisão de Ambiente e Serviços de Gestão (21%), e à Divisão de 

Desenvolvimento Sociocultural (19%) (gráfico 4). 

 

 

 

 3.2 Política de Privacidade Institucional 
 

 

Em relação à existência de uma política de privacidade na Câmara Municipal de Arcos de 

Valdevez, é possível verificar que a maior parte dos inquiridos (75%) afirma saber da existência dessa 

política interna (gráfico 5). No entanto, quando questionados relativamente ao conhecimento dessa 

política, cerca de metade (54%) revela só ter uma vaga ideia e 15% revela desconhecê-la (gráfico 6).  

2,1%
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Gabinete de Apoio á Presidência e Vereação, Administração Municipal
e Comunicação

Serviço Municipal de Proteção Civil
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Divisão de Desenvolvimento Económico e Urbanismo

Divisão de Ambiente e Serviços de Gestão

Divisão de Obras Municipais e Conservação do Património

Gráfico 4: Divisão/serviço em que se encontra a desempenhar funções na 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

Fonte: Própria, questionário online (2020) 
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No que concerne à existência de um Encarregado de Proteção de Dados (EPD), é possível 

constatar que a maioria dos inquiridos (52%) não sabe se existe ou não um EPD na entidade. 27% 

afirma que existe e os restantes 21% afirmam não haver (gráfico 7). Desta forma, podemos verificar 

aqui uma clara falta de informação por parte dos inquiridos, devido à não designação formal ainda 

de EPD na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. 

 

 

Em matéria de pedido de consentimento aos titulares dos dados pessoais para o seu 

tratamento, cerca de 60% dos inquiridos afirmou que a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez 

Sim
75%

Não
4%

Não sei 
21%

Gráfico 5: A Câmara Municipal de 
Arcos de Valdevez possui uma 

política de privacidade?

Sim Não Não sei

Conheço
31%

Desconheço
15%

Tenho 
uma vaga 

ideia
54%

Gráfico 6: Se respondeu sim à 
pergunta anterior, conhece essa 

política de privacidade?
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Gráfico 7: Existe um Encarregado de 
Proteção de Dados na Câmara Municipal de 

Arcos de Valdevez?

Sim Não Não sei

Fonte: Própria, questionário online (2020) 

Fonte: Própria, questionário online (2020) 



 

41 

efetuava esse pedido, em contrapartida com apenas cerca de 6% que afirmou que não. Os restantes 

cerca de 33% afirmaram não saber se esse pedido era, efetivamente, realizado ou não (gráfico 8). 

 

 

Relativamente à partilha dos dados pessoais dos titulares para com terceiros, verificamos já 

uma atitude mais de desconhecimento pela maioria dos inquiridos (52%), em contrapartida com 

13% dos inquiridos que afirmou existir essa partilha. 25% revelou não haver e os restantes 10% 

afirmam que só acontece às vezes (gráfico 9). 
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Gráfico 8: A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez pede o 
consentimento, quando necessário, aos titulares dos dados 

pessoais para o seu tratamento?
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Gráfico 9: A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez partilha 
dados pessoais com terceiros?

Fonte: Própria, questionário online (2020) 
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Relativamente ao facto de as aplicações informáticas fazerem a rastreabilidade do acesso 

aos programas e bases de dados existentes nos servidores, é possível constatar que a grande maioria 

dos inquiridos (63%) não sabe se é feito esse rastreamento, o que demonstra uma clara falta de 

informação e conhecimento relativamente a esta temática. Em contrapartida, apenas 31% afirma 

que é feito esse rastreamento, e os restantes 6% afirmam que só é feito às vezes (gráfico 10).  

 

 

 

No que diz respeito às auditorias internas, de forma a assegurar o cumprimento do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e demais legislações em vigor, também é possível 

verificar que 54% dos inquiridos apresenta uma posição de desconhecimento em relação às 

mesmas. 31% afirma que são feitas, e os restantes 15% revela que não são feitas (gráfico 11). 
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Gráfico 10: As aplicações informáticas utilizadas no município 
fazem rastreabilidade do acesso aos programas e bases de 

dados existentes nos servidores?

Fonte: Própria, questionário online (2020) 
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 3.3 Conhecimento individual sobre a proteção de dados pessoais 
 

Relativamente ao conhecimento individual sobre a proteção de dados pessoais, e como é 

possível observar pelo gráfico 12, 54% dos inquiridos revela fazer tratamento de dados pessoais. Já 

em relação à capacidade de identificação de um dado pessoal como sensível, 75% dos inquiridos 

afirmou saber fazê-lo (gráfico 13). 
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Gráfico 11: São feitas auditorias internas, de forma a averiguar e 
assegurar o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de 

Dados (RGPD) e demais legislação em vigor?
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46%

Gráfico 12: Costuma tratar dados 
pessoais?

Sim Não
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75%

Não 
25%

Gráfico 13: Sabe identificar se um 
dado pessoal é sensível?

Sim Não

Fonte: Própria, questionário online (2020) 

Fonte: Própria, questionário online (2020) 
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Relativamente aos direitos dos titulares de dados pessoais, a maioria dos inquiridos (58%) 

afirmou ter esse conhecimento (gráfico 14).  

 

 

Apesar desta demonstração de conhecimento dos direitos dos titulares dos dados pessoais 

que a maior parte dos inquiridos revelou possuir, verificou-se um desconhecimento, em caso de 

violação dos dados pessoais, sobre quais os procedimentos que deveriam ser adotados (65%) 

(gráfico 15). 
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42%

Gráfico 14: Tem conhecimento dos 
direitos dos titulares dos dados 

pessoais?

Sim Não

Sim
35%

Não
65%

Gráfico 15: Em caso de violação de 
dados pessoais conhece os 

procedimentos que devem ser 
adotados?

Sim Não

Fonte: Própria, questionário online (2020) 

Fonte: Própria, questionário online (2020) 
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Quando questionados relativamente a, no final do dia de trabalho, deixarem a sua secretária 

limpa e arrumada, sem exposição de dados pessoais, a maioria dos inquiridos afirmou ter esse 

cuidado. 21% revelou que somente às vezes o fazia e 8% revelou não o fazer de todo (gráfico 16). 

 

 
 

Através do gráfico 17 é possível verificar que o conhecimento da legislação em vigor em 

matéria de proteção de dados pessoais é muito reduzido na entidade, com 63% dos inquiridos a 

afirmar conhecer muito pouco, 13% a demonstrar não ter conhecimento algum, e apenas 25% dos 

inquiridos a revelar possuir esse conhecimento. 
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Gráfico 16: No final do dia de trabalho, deixa a sua secretária 
arrumada e limpa sem exposição de dados pessoais?

25%

12,5%

62,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sim

Não

Conheço muito pouco

Gráfico 17: Tem conhecimento da legislação em vigor que 
regula a proteção de dados pessoais?

Fonte: Própria, questionário online (2020) 

Fonte: Própria, questionário online (2020) 
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Relativamente à proteção de dados pessoais, grande parte dos inquiridos afirmou ser uma 

temática de grande importância e relevância para a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, com 

56% dos inquiridos a atribuir o nível máximo de importância (5), numa escala de 1 a 5 (em que 1 

significa pouco importante e o 5 significa muito importante), 29% a atribuir o nível 4, e os restantes 

15% a atribuir um nível intermediário de importância (gráfico 18). 

 

 

 

 3.4 Perceção sobre a política de proteção de dados institucional 
 

 

Relativamente à política institucional de proteção de dados, a maior parte dos inquiridos 

(67%) consideram que o tratamento dos dados pessoais dos seus titulares é feito em segurança na 

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez (gráfico 19). No entanto, de acordo com o gráfico 20, 

quando questionados acerca da forma como é avaliada a segurança da circulação dos 

documentos/dados pessoais entre as diversas divisões/servições, numa escala de 1 a 5 (em que 1 

significa pouco avaliada e o 5 significa muito avaliada), 67% dos inquiridos consideram os níveis 3 e 

4, com 31% a atribuir os níveis mais baixos 1 e 2, respetivamente, e apenas 2% a considerar nível 5. 
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Gráfico 18: Quão importante considera a proteção de dados 
pessoais (avalie numa escala de 1 a 5, em que 1 é pouco 

importante e 5 muito importante)?

Fonte: Própria, questionário online (2020) 
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 No que concerne ao tratamento dos dados pessoais, quando questionados se esse 

tratamento é feito com transparência pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, a maioria dos 

inquiridos afirmou que sim (73%) (gráfico 21).  
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Gráfico 19: Considera que os 
dados pessoais são tratados com 
segurança pela Câmara Municipal 

de Arcos de Valdevez?
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Gráfico 20: Na sua opinião, como considera 
que é avaliada a segurança da circulação dos 

documentos/dados pessoais entre as 
diversas divisões/serviços?
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27%

Gráfico 21: Considera que os dados pessoais são tratados com transparência 
pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, se os titulares são informados 
da sua recolha, finalidade e transferência para terceiros, quando aplicável, 

bem como dos seus direitos?

Sim Não

Fonte: Própria, questionário online (2020) 

Fonte (gráficos 19 e 20): Própria, questionário online (2020) 
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Como é possível observar através do gráfico 22, os inquiridos revelam ter uma opinião 

bastante positiva em relação ao cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 

na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, com 60% dos inquiridos a afirmar que, de forma 

genérica, consideram que se cumprem os requisitos do RGPD na entidade, em contraste com 19% 

que afirmou não se cumprirem esses requisitos. Os restantes 21% adotaram uma posição mais 

intermédia, afirmando que se cumprem, mas não na sua totalidade, apontando razões como 

dossiers mal arquivados e que nem sempre são trancados, a falta de nomeação de um Encarregado 

de Proteção de Dados (EPD), assim como a fuga de informação que ainda se verifica. 

 

 

 

 

 3.5 Formação sobre a política de proteção de dados 
 
 

Quando questionados sobre a importância da sua participação numa sessão de formação 

sobre a proteção de dados pessoais, numa escala de 1 a 5 (em que 1 significa pouco importante e o 

5 significa muito importante), a maioria dos funcionários da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez 

(83%), atribuiu muita importância a estas formações (gráfico 23).  
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Gráfico 22: De forma genérica, considera que se cumprem os 
requisitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) na 

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez?

Fonte: Própria, questionário online (2020) 
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Relativamente à participação numa formação, face às as funções desempenhadas na 

entidade, verificamos também uma atitude bastante positiva por parte dos funcionários 

relativamente a este aspeto, com a grande maioria dos inquiridos (77%) a afirmar ser importante 

(gráfico 24), apontando razões como: o facto de lidarem diariamente com documentos 

confidenciais; o permitir prevenir eventuais divulgações de dados pessoais por falta de 

conhecimento; e para obterem mais conhecimento na área para orientar e sensibilizar os 

funcionários para esta temática. 
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Gráfico 23: Quão importante considera a participação dos 
funcionários da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez numa 

formação sobre a proteção de dados pessoais?
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Gráfico 24: Considera importante face às funções 
que desempenha participar numa formação sobre 

a proteção de dados pessoais?

Sim Não

Fonte: Própria, questionário online (2020) 

Fonte: Própria, questionário online (2020) 
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4. Perceção dos funcionários da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez sobre a 
proteção de dados depois de realizada a formação 

 

 Uma vez realizada a formação sobre o RGPD, foi passado novamente o mesmo inquérito por 

questionário, com o intuito de perceber as principais mudanças causadas pela formação dada aos 

funcionários da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. Com este segundo inquérito por 

questionário foi possível denotar algumas mudanças principais, em termos de conhecimentos e 

aptidões em matéria de proteção de dados pessoais por parte dos funcionários. Uma vez que, 

grande parte dos resultados deste inquérito por questionário foram muito semelhantes ao anterior, 

serão abordadas apenas nesta secção, as principais mudanças que se verificaram através da análise 

das respostas dados pelos funcionários da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez em relação ao 

primeiro inquérito por questionário. 

 No que concerne à caraterização dos inquiridos, conforme verificado no primeiro inquérito 

por questionário, uma vez mais foi possível notar uma grande predominância dos inquiridos do 

género feminino (58%), em contrapartida com os restantes 42% do género masculino, contando 

com um total de 50 respostas (gráfico 25). 
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Gráfico 25: Género

Masculino Feminino

Fonte: Própria, questionário online (2021) 
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 Ao nível da função desempenhada pelos funcionários foi possível verificar que a grande 

maioria dos inquiridos exercia funções de Técnico/a Superior (42%) e de Assistente Técnico/a (40%), 

muito semelhante também ao primeiro inquérito por questionário (gráfico 26).  

 

 

 Verificou-se também, novamente, que a grande maioria dos inquiridos tinham idades 

compreendidas entre os 45 e os 65 anos (64%), como é possível observar através do gráfico 27. 
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Gráfico 26: Função desempenhada na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
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Gráfico 27: Idade

                                         Fonte: Própria, questionário online (2021) 
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 Em termos da divisão em que exercem funções os inquiridos, foi possível denotar uma 

predominância da Divisão Administrativa e Financeira (30%), da Divisão de Desenvolvimento 

Sociocultural (18%), da Divisão de Desenvolvimento Económico e Urbanismo (16%) e da Divisão de 

Ambiente e Serviços de Gestão (16%), como é possível observar através do gráfico 28. 

 

 

 Umas das mudanças mais significativas que se verificou com a passagem deste segundo 

inquérito por questionário foi precisamente o aumento do conhecimento dos funcionários da 

entidade em matéria de proteção de dados pessoais. Um destes aspetos que comprova isso mesmo, 

prende-se com o conhecimento dos funcionários ao nível da existência de um Encarregado de 

Proteção de Dados (EPD) na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, tendo 30% dos inquiridos 

respondido não (gráfico 29), o que comprova a sua noção da não existência ainda de um EPD na 

entidade, em contraste com os 21% que responderam que não, no primeiro inquérito por 

questionário. 
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Gráfico 28: Divisão/serviço em que se encontra a desempenhar funções na 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez

                                         Fonte: Própria, questionário online (2021) 
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 No que respeita à partilha dados pessoais com terceiros também foi possível denotar 

melhorias significativas ao nível do conhecimento e consciência dos funcionários ao nível dessa 

partilha de dados com terceiros, uma vez que 18% responderam que sim e 30% responderam às 

vezes, como é possível observar através do gráfico 30, em contraste com os funcionários que 

responderam que sim (13%) e os que responderam às vezes (10%), no primeiro inquérito por 

questionário. 
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Gráfico 29: Existe um Encarregado de Proteção de Dados na 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez?
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Gráfico 30: A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez partilha 
dados pessoais com terceiros?
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                                         Fonte: Própria, questionário online (2021) 

                                         Fonte: Própria, questionário online (2021) 



 

54 

 Outro aspeto em que foi possível denotar melhorias foi ao nível do conhecimento dos 

funcionários relativamente ao que significam dados pessoais, uma vez que praticamente todos os 

funcionários referiram tratar ou lidar com dados pessoais diariamente no exercício das suas 

atividades na entidade. Essas melhorias foram comprovadas pelas suas respostas ao inquérito, na 

qual 66% responderam que sim (gráfico 31), em contraste com 54% que responderam que sim no 

primeiro inquérito por questionário, o que revela uma melhoria significativa. 

 

 

 

  

 O seu conhecimento ao nível dos direitos dos titulares dos dados pessoais também foi outro 

aspeto em que se verificaram melhorias significativas, com 72% dos funcionários a responderem ter 

conhecimento desses direitos (gráfico 32), em contraste com os 58% dos inquiridos que 

responderam positivamente no primeiro inquérito por questionário. 
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Gráfico 31: Costuma tratar dados pessoais?

Sim Não

                                         Fonte: Própria, questionário online (2021) 
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 Relativamente aos procedimentos a adotar em caso de violação dos dados pessoais também 

se verificaram melhorias significativas, tendo 56% dos inquiridos respondido positivamente, como 

é possível observar através do gráfico 33, em contraste com os 35% dos inquiridos que responderam 

que sim no primeiro inquérito por questionário. 
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Gráfico 32: Tem conhecimento dos direitos dos 
titulares dos dados pessoais?

Sim Não
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Gráfico 33: Em caso de violação de dados pessoais conhece os 
procedimentos que devem ser adotados?

Sim Não

                                         Fonte: Própria, questionário online (2021) 

                                         Fonte: Própria, questionário online (2021) 
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 Por fim, o aspeto em que se verificaram mais melhorias, relativamente ao primeiro inquérito 

por questionário, diz respeito ao conhecimento da legislação em vigor que regula a proteção de 

dados pessoais. 54% dos inquiridos revelaram conhecer essa legislação, em contraste com os 25% 

que responderam que sim no primeiro inquérito por questionário. 

 

 

 

5. Análise dos resultados das entrevistas semiestruturadas 
 

Com o intuito de reforçar a nossa investigação com dados mais sólidos e consistentes, para 

além dos dois inquéritos por questionário, procedeu-se também à realização de 11 entrevistas, 

cujos dados e análise se encontra a seguir. 

 

 5.1 Caraterização dos entrevistados 
 

 Foram efetuadas 11 entrevistas semiestruturadas no total, das quais 10 foram aos 

funcionários inscritos no plano de formação sobre o RGPD na Câmara Municipal de Arcos de 

Valdevez, e a restante a uma Encarregada de Proteção de Dados de uma autarquia externa.  
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Gráfico 34: Tem conhecimento da legislação em vigor que regula a 
proteção de dados pessoais?

Sim Não Conheço muito pouco

                                         Fonte: Própria, questionário online (2021) 
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Entrevistado Departamento/Divisão Carreira 

E1 Divisão Administrativa e 
Financeira Técnica/o Superior 

E2 Divisão de Ambiente e 
Serviços de Gestão Técnica/o Superior 

E3 

Gabinete de Apoio à 
Presidência e Vereação, 

Administração Municipal e 
Comunicação 

Técnica/o Superior 

E4 Divisão de Desenvolvimento 
Sociocultural Técnica/o Superior 

E5 Divisão de Desenvolvimento 
Sociocultural Técnica/o Superior 

E6 Divisão Administrativa e 
Financeira Assistente Técnica/o 

E7 
Gabinete de Apoio ao 

Cidadão, ao Emigrante e ao 
Investidor 

Técnica/o Superior 

E8 Divisão Administrativa e 
Financeira Técnica/o Superior 

E9 Divisão de Ambiente e 
Serviços de Gestão Assistente Técnica/o 

E10 Divisão de Desenvolvimento 
Sociocultural Técnica/o Superior 

E11 
Gestora da Qualidade e 

Encarregada de Proteção de 
Dados 

Técnica/o Superior 

Tabela 3 – Caraterização dos entrevistados (funcionários) 

Fonte: Elaboração Própria (2021) 

 Através da análise dos dados da tabela 3 é possível constatar que, na sua grande maioria, 

as/os entrevistadas/os integram a carreira de técnica/o superior, com um total de 9 das/os 11 

entrevistadas/os. No que concerne aos departamentos/divisões, verificamos que são de uma 
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grande variedade, nas quais se incluem: Divisão Administrativa e Financeira; Divisão de Ambiente e 

Serviços de Gestão; Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação, Administração Municipal e 

Comunicação; Divisão de Desenvolvimento Sociocultural; Gabinete de Apoio ao Cidadão, ao 

Emigrante e ao Investidor; Qualidade; e Proteção de Dados. 

 Foi utilizado um guião de entrevista mais específico para o E11 pois trata-se de uma 

Encarregada de Proteção de Dados pertencente a outra autarquia, tendo, por isso, um 

conhecimento privilegiado sobre a área a proteção de dados. No total, foram utilizados dois guiões 

de entrevista, um para os funcionários da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez (Anexo 2), e outro 

para a entrevista realizada à Encarregada de Proteção de Dados (Anexo 3).  

 

 5.2 Adoção de medidas de segurança para proteção dos dados 
 

 Com a primeira pergunta do guião de entrevistas para os funcionários da Câmara Municipal 

de Arcos de Valdevez pretendia-se perceber que tipo de medidas é que eles já adotavam, 

diariamente, em matéria de proteção de dados pessoais. 

 Através das respostas dadas, foi possível verificar que a grande maioria dos entrevistados já 

costuma adotar alguns comportamentos em matéria de dados pessoais, como apontado por E1, E2, 

E3, E5, E6, E7, E8 e E10. E1 sumaria bem esta premissa: “... na minha mesa deixo tudo fechado à 

chave, fica tudo arrumado não fica nada em cima da secretária, tenho sempre tudo separado por 

pastinhas...”. E2 salienta “... não cedo dados pessoais das outras entidades, sem ter o 

consentimento ou ter informado os titulares dos dados que isso ia acontecer...”, algo também 

defendido por E5: “... tento sempre cumprir aquelas normas de pedir consentimento para me 

poderem fornecer os dados, informo-os sempre que se eu utilizar indevidamente os dados que eles 

me fornecem podem me processar se assim entenderem...”. 

 O entrevistado E2 aponta ainda que  “... refez os requerimentos para diminuir os dados que 

são pedidos...”, algo reforçado também por E10 ao afirmar “... reduzimos imenso as perguntas que 

nós fazíamos aos nossos utilizadores, ou seja, para as inscrições havia uma série de informação 

desnecessária, como o caso de habilitações literárias e moradas que agora já não pedimos.”. 
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 Apesar de alguns progressos, continuam a existir funcionários que ainda não adotaram 

certas práticas para assegurar uma correta proteção de dados, como referido por E11: “...temos 

algumas pessoas com uma noção bastante forte a nível de RGPD, a nível de proteção de dados, mas 

temos outras pessoas que não tem essa noção, ou seja, têm conhecimento, mas no dia a dia esse 

conhecimento não é uma prática...”. 

 No entanto, ainda foi possível verificar alguma falta de condições, de forma a garantir uma 

boa proteção de dados na autarquia, como apontado por E7 ao afirmar “... efetivamente só temos 

um armário com chave. Vou ter de pedir para pôr mais alguns, porque na realidade não são 

suficientes...”, algo também ainda reforçado por E9 quando revela que “... nem todas as aplicações 

estão a 100%...”, assim como E4 que aponta como problema o facto de “... o programa ainda não 

permitir a assinatura digital”.  

 

 5.3 Avaliação da formação recebida 
 

 A formação recebida foi bem avaliada pela grande maioria dos entrevistados, tendo sido 

apontada como muito esclarecedora e pertinente, como realçado por E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, 

E10. O comentário de E2 sumaria esta premissa quando afirma que “... o visitar os serviços, o 

acompanhar e fazer o mapeamento...”, permitiu “...ajudar muito a perceber, porque foi prático...”.  

 A formação foi também encarada como atendendo às necessidades dos funcionários e 

dentro do que era exigido. E8 afirma: “...pareceu-me que aquilo seria mais ou menos adequado para 

aquilo que é exigido a cada um de nós enquanto funcionário, enquanto responsáveis de serviço...”. 

 De forma genérica, todos os participantes acharam pertinente e esclarecedora a formação 

dada sobre o RGPD, à exceção de E9, que tem uma visão mais negativa da mesma ao considerar que 

foi “...muito vago.” 
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 5.4 Principais dificuldades sentidas antes da formação 
 

 Com o intuito de perceber se os entrevistados já possuíam dificuldades, em matéria de 

proteção de dados pessoais antes da formação, foi possível constatar que a grande maioria dos 

entrevistados (E1, E2, E3, E4, E5, E8, E9 e E10) afirmaram ter essas dificuldades. Esta premissa é 

clara quando E8 afirma que: “Todos nós, eu julgo que ninguém tinha a noção do que era a reserva 

de dados pessoais em função daquilo que eram as exigências para a administração de uma autarquia 

e para um serviço público...”, assim como quando revela que “...não havia aquela preocupação, 

portanto a nível de recursos humanos, os papéis circulavam, quase toda a gente tinha acesso a 

coisas dos colegas e agora depois isto virou para o oposto em que há essa preocupação e muito 

bem...”. 

 Uma vez realizada a formação foi possível verificar que grande parte dos funcionários (E2, 

E3, E4, E5) consideraram colmatadas essas dificuldades. Todavia, E7 apontou que somente com o 

tempo é que: “... vamos conseguir verificar essa pertinência com a aplicabilidade das coisas.”, 

opinião reforçada por E10 que, quando questionado se as dificuldades foram colmatadas depois 

realizada a formação, afirmou que “...estão em fase disso ainda”. Para E9 “...as dificuldades (...) não 

foram colmatadas. Aliás, não é de um momento para o outro que as pessoas conseguem fazer isso.” 

 Face ao exposto, é possível constatar os benefícios causados pela formação dada aos 

funcionários, que referiram ter conseguido ultrapassar algumas das dificuldades sentidas em 

matéria de proteção de dados pessoais. 

 

 5.5 Pontos fortes e fracos 
 

 Relativamente aos pontos fortes e fracos da formação recebida, foi possível constatar a 

existência de mais pontos fortes do que fracos, o que revela e comprova a eficácia da formação. 

Todos os funcionários apontaram pontos fortes à formação recebida, considerando o seu caráter 

pertinente e esclarecedor, potenciado pela utilização de exemplos/casos práticos: 

“...a senhora foi esclarecedora, aliás aqueles exemplos que ela deu no final ajudam a perceber bem 

o que é que devemos e não fazer...” (E1); 
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“...irmos serviço a serviço e vermos na prática, pedirmos este requerimento, estes dados como é 

que os tratamos, como é que os armazenamos, perceber se o estamos a fazer corretamente ou não, 

isso foi um ponto forte pegar em casos práticos...” (E2); 

“...abordou todos os aspetos e também foram dados alguns exemplos práticos.” (E3); 

“... deu para esclarecer algumas dúvidas que tínhamos...” (E4); 

“...elucidar-nos e relembrar-nos aquilo que são as medidas do RGPD...” (E5); 

“...foram claros, foi de uma boa clareza e simpatia...” (E6); 

“...o fato da formação ser de uma boa explicação e demonstração do conhecimento do RGPD.” (E7); 

“...elucidação geral que muitas vezes as pessoas não tinham...” (E8); 

“...foi pertinente e procurou colmatar dificuldades...” (E9); 

“...a formação foi boa, personalizada, foi tudo explicado, responderam a todas as perguntas. Agora 

com apoio para a redação dos formulários e de toda a documentação que é necessária eu só vejo 

pontos fortes...” (E10). 

 No que diz respeito aos pontos fracos, apenas alguns funcionários apontaram alguns. Entre 

as principais críticas apontadas destaca-se o facto de quererem ainda mais exemplos práticos do 

que os dados, de forma a tornar a formação mais aplicada à realidade: 

“...muito monótona, acho que devia ter sido mais interativa...” (E3); 

“...foi uma formação um bocado massuda porque foi muito à base de leis e decretos.” (E4); 

“...precisamos sempre de exemplos práticos. Acho que é sempre isso que fica a faltar...” (E5); 

...envolveu muita legislação. Exemplos práticos são sempre melhores, principalmente neste tipo de 

formações.” (E6); 

“... a falta de exemplos concretos que ajudam a perceber muito mais a aplicabilidade da lei.” (E7); 

“...a necessidade de ser mais explícito, através de exemplos práticos.” (E8); 

“... deveria ser mais prática através de exemplos, porque as pessoas trabalham há anos de 

determinada maneira e torna-se difícil mudar mentalidades e comportamentos...” (E9). 
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 5.6 Implementação do RGPD na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez 
 

 No que concerne à implementação do RGPD na entidade, alguns dos entrevistados (E1, E3, 

E4, E5, E6 e E10) consideraram ser de fácil implementação, como refere E3: “...acho que não terá 

dificuldades, se toda a gente cumprir os requisitos acho que é fácil.”. O comentário de E5 também 

expressa bem esta premissa quando refere: “Sim, será fácil, eu acho que de uma maneira geral 

todos os serviços já estão a implementar...”. 

 No entanto, foram apontadas várias dificuldades e entraves ao processo de implementação 

do RGPD na entidade. A falta de nomeação de um Encarregado de Proteção de Dados é uma dessas 

dificuldades, defendida por E1 e E7. Segundo este último, “...a principal dificuldade é ainda não 

existir DPO. Acho que é uma das dificuldades com que nos estamos a debater no momento...”.  

 A mudança de mentalidades é também outra das principais dificuldades apontadas pelos 

entrevistados, defendida por E2, E6, E7 e E8. Segundo E2: “... antevejo algumas dificuldades como 

mudar mentalidades, como mudar a mentalidade que não devemos deixar os papéis em cima da 

secretária à mercê de toda gente. Mudar mentalidades... de não devermos dar a password ao colega 

para fazer uma coisa por nós, mudar mentalidades... de trancarmos os armários que têm dados 

sensíveis e que poderão ser acedidos por terceiros que não tem nada a ver com o assunto. Mudar 

mentalidades... de que não devemos pedir dados supérfluos que não vão acrescentar nenhum valor 

ao pedido ou ao seu objetivo e mudar mentalidades de que precisamos do consentimento ou de 

informar o titular do que vamos fazer com os dados deles e não podemos fazer mais nada além do 

que dizemos...”. Como reforça também E8: “...dificuldade acho que é a mentalização de toda a gente 

envolvida no processo, porque nem todos temos esta sensibilidade, nem toda a gente está 

preocupada com essas questões. Às vezes até lhes faz confusão estarmos a fechar armários...”. E7 

concorda: “...o grande problema vai estar precisamente aí vai ser mudar a mentalidade no que se 

deve ou não transmitir em termos de proteção dos dados, do que era a mentalidade antes e do que 

vai ter de ser agora.”. 

 No fundo, como aponta E11, através da sua experiência em proteção de dados, vários são 

os entraves que podem surgir na implementação do RGPD numa câmara, destacando também a 

mudança de mentalidades: “eu acho que no meio disto tudo continuamos sempre com o mesmo 

que é temos de mudar mentalidades. A cultura está enraizada...”. Sendo esta afirmação reforçada 
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quando aponta que o processo de adaptação das câmaras a esta nova realidade: “Não será fácil. A 

grande dificuldade será perceber a importância que os dados que nos são fornecidos por alguém 

têm... isso é complexo. Mudar mentalidades é muito complexo...”. (E11). 

 

 5.7 Perceção dos funcionários sobre a proteção de dados 
 

 No que concerne à perceção dos funcionários sobre a proteção de dados, a grande maioria 

dos entrevistados considera que esta realidade ainda não se encontra interiorizada por todos os 

funcionários. Como relata E9: “... não foi interiorizada por todos, nem de longe nem de perto... eu 

sou uma pessoa que ando em muitos gabinetes já que o próprio serviço me obriga a estar na câmara 

toda. Ainda não está.”. Como referido também por E7 esta realidade ainda vai demorar algum 

tempo: “Não, não foi interiorizada por todos e vai demorar muito tempo a ser. Mesmo nós que 

estamos um pouco mais envolvidos na formação é difícil compreender alguma lógica, porque é um 

processo novo e tudo o que é novo é difícil de assimilar...”. E2 concorda: “...continuas a ver colegas 

que não tem a preocupação, que continuam a dar folhas, provavelmente a dar informações para o 

exterior, a dar a terceiros/externos que vão lá em nome de alguém, sem ter a preocupação de 

rasurar o nome para não se perceber.”. 

 O comentário de E11 também expressa bem esta premissa da falta de interiorização por 

parte dos funcionários, quando refere que: “O RGPD entrou com muita relutância... estou a falar 

genericamente, mas nem todos os colaboradores aceitam bem porque pensam que é só para 

complicar. Isto é o mais complexo... é o conseguirem perceber que isto é importante para a câmara, 

para nós, e que é para salvaguardar. É uma questão legal, eu não tenho opção de querer ou não 

querer. Este é outro problema... perceberem isso. Não posso cumprir a 50%. É uma questão legal e, 

por isso, eu tenho de cumprir a 100%. Depois, é a relutância de algumas pessoas de perceberem as 

mais valias... e isto só com o tempo é que lá vai.”. 

 Apesar de serem uma minoria, os entrevistados E5 e E10 são mais positivos no que toca a 

este tema, apontando que: 

“...de uma maneira geral acho que as pessoas estão a cumprir e a querer mudar os seus 

procedimentos para fazer cumprir...” (E5); 
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“...eu acho que está toda a gente aberta e disponível para melhorar nesse sentido, ninguém quer 

ser responsabilizado...” (E10). 

 Em suma, podemos verificar que grande parte dos entrevistados converge para as mesmas 

ideias de que a implementação do RGPD vai ser um processo longo, complicado e de difícil mudança 

na entidade. 

 

 5.8 Envolvimento e comprometimento da gestão do topo 
 

 O envolvimento e comprometimento da gestão do topo é crucial para o sucesso de qualquer 

processo de implementação. Os entrevistados E1, E3, E4, E7, E9 e E10 revelaram haver esse apoio, 

sendo esta opinião bem expressa pelo comentário de E4: “Sim, eu acho que por parte do município 

há abertura para o fazer, para os serviços o fazerem...”. 

 Por sua vez, alguns dos entrevistados (E2, E5, E8 e E11) não partilham da mesma opinião em 

matéria de apoio e comprometimento da gestão do topo neste processo. E8 refere: “Não, isso 

parece-me de todo não haver grande preocupação. Aliás, eu julgo que ela devia existir mais ainda. 

Ainda agora vimos um caso em Lisboa com aquela história de facultar informações de dados 

pessoais à embaixada. E eu sinceramente acho que os nossos decisores não estão muito 

preocupados com essa questão. Acho que as coisas se vão fazendo. Depois quando surgir um 

problema grave é que vamos reagir. Mas não me parece que haja preocupação da gestão nesta 

matéria sinceramente”. E2 não deixa de reforçar que “Não, não existe. Como vê, cinco anos depois 

do Regulamento (RGPD) entrar em vigor ainda não temos DPO (Data Protection Officer) definido...”. 

Por sua vez, E11 afirma que: “O facto de poder haver uma mudança de quatro em quatro anos vai 

ser uma dificuldade para todas as câmaras... vir outro executivo que não se interessa ou não dá a 

devida importância a estas matérias...”. E6 apresentou total desconhecimento relativamente a se 

havia o apoio e contributo da gestão do topo para a implementação do RGPD na entidade: “Não sei, 

também não temos grande conhecimento do que está a haver lá em cima... agora se dão verbas ou 

recursos humanos não sei...”. 
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 5.9 Sugestões de melhoria para a implementação do RGPD 
 

 Quando questionados sobre sugestões de melhoria que achavam essenciais para a 

implementação do RGPD na entidade, vários foram os contributos dos entrevistados: 

“Nomear o DPO é importante, porque depois é uma pessoa responsável pelo processo. Ele é que 

vai verificar se está a ser cumprido. Neste momento acho que era o mais importante...” (E1); 

“Nomear uma pessoa com mais disponibilidade e tempo, que lhe fosse dito o teu tempo é para isto, 

para andar pelos serviços a ajudar as pessoas a esclarecer dúvidas a ver se elas estavam a fazer bem 

o tratamento dos dados, se estavam a cumprir...” (E2); 

“...abrir um gabinete próprio para isso, pode ser uma das soluções, um gabinete especializado em 

proteção de dados, uma equipa.” (E4); 

“Para além de formações mais práticas, acho que também era importante a designação do DPO, 

que é uma figura que nos pode ajudar” (E5); 

“...se calhar andar mais pelos serviços, designar o DPO também convinha” (E6); 

“Começar a trabalhar efetivamente no processo, designar o DPO, montar um processo e uma 

estratégia, mas também envolver os colaboradores... cada um de nós começar a perceber qual é o 

nosso papel neste processo, qual é a forma que devemos utilizar em cada serviço...” (E7); 

“...fazer circular um espécie de um flyer por toda a organização com algumas coisas, um conjunto 

de regras, alertando o que é isto, algumas preocupações que deve haver da parte de cada um...” 

(E8); 

“Haver mais formação aos colaboradores acho que iria ajudar...” e “...preparar uma reunião 

preparatória para explicar o que é. Em termos latos em que consiste, depois serviço a serviço, e 

depois sim voltar outra vez a implementar e a ouvir os trabalhadores para saber o que sentem, o 

que não sentem, como é que está.” (E10); 

“...nós vamos falar sempre na mesma coisa... sensibilizar, não há muito mais que se possa fazer, é 

verdade que o DPO pode ter aqui um grande papel, pode e tem...”, não deixando de referir também 

que numa primeira instância é preciso “...sensibilizar quem está em cima em primeiro lugar, é 



 

66 

conseguir mover o executivo para que ele próprio em qualquer momento consiga identificar 

situações que mereçam a presença e que mereçam uma análise mais detalhada...”(E11). 

 Os entrevistas E3 e E9 não apontaram qualquer sugestão de melhoria, quer pela facilidade 

de gestão dos seus dados, como apontou E3, quer pela falta de conhecimentos jurídicos para sugerir 

alguma medida, apontado por E9. 

 

 5.10 Importância atribuída à proteção de dados no setor público 
 

 No que diz respeito à importância atribuída à proteção de dados, vários foram os 

entrevistados (E1, E5, E7 e E9) que apontaram a proteção de dados como estando em pé de 

igualdade em relação às restantes áreas no setor público, no geral. O comentário de E9 sumariza 

esta premissa quando refere: “...em relação às restantes áreas, considero que a proteção de dados 

está em pé de igualdade, apesar de ainda estar no início...”. 

 Por sua vez, os entrevistados E2, E3, E4, E6, E8, E10 e E11 referiram que a proteção de dados 

ainda não se encontra em pé de igualdade em relação às restantes áreas no setor público. E3 refere: 

“A proteção de dados em relação às restantes áreas se calhar ainda não está nesse patamar, pelo 

facto de estar no início, mas acho que com o tempo vai ganhar essa importância.” Como aponta 

também E4 “...nas organizações do setor público, no geral, acho que a proteção de dados ainda não 

está em pé de igualdade.”, não deixando de referir E6 que: “a proteção de dados ainda é uma área 

muito negligenciada, ainda não está em pé de igualdade com as restantes áreas.”, sendo esta 

afirmação reforçada pelo comentário de E11: “...a importância da proteção de dados é muito 

negligenciada, e enquanto não houver consequências, eles não vão encaixar isto de forma correta, 

por muito que a gente se esforce...”. O comentário de E8 também vai ao encontro destas opiniões: 

“eu acho que isso é fundamental. No momento em que estamos acho que era de extrema 

relevância... e nós pelo menos daquilo que eu tenho percecionado ainda não estamos nesse nível... 

ainda estamos muito verdes...”. 
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 5.11 Futuro da proteção de dados 
 

O futuro da proteção de dados é algo com que nos debatemos diariamente, pois terá o seu 

impacto na vida de cada cidadão. Através das entrevistas realizadas, foi possível recolher diversos 

pontos de vista sobre esta temática: 

...eu acho que é muito importante, e, ao longo do tempo, vai ser cada vez mais importante.” (E1); 

“... penso que as pessoas vão dar-lhe cada vez mais importância. Quando as coimas começarem a 

existir as pessoas vão mudar completamente de atitude e vão ver que isto é a sério e que isto vai 

doer a quem não cumprir.” (E2); 

“Acho que a proteção de dados vai ser uma realidade com que nós nos vamos ter de nos acostumar 

a lidar, e isso vai ser por toda a gente, ou seja, vai ser um processo natural. Ao longo dos anos, 

considero que vai ser percecionada com uma maior importância ao nível das tecnologias.” (E3); 

“... acho que tem de melhorar. As pessoas têm de ter alguma segurança relativamente aos seus 

dados e terá de ser por toda a gente, não poderá ser só alguns a fazê-lo.” (E4); 

“... eu prevejo isso... que ao longo do tempo vá ser cada vez mais importante também com o 

domínio das tecnologias. Tem mesmo de ser...” (E5); 

“...em relação ao seu futuro não o encaro muito bem, porque ao nível das redes sociais só não tens 

acesso áquilo que não queres e acho que aí a proteção de dados é zero. No futuro não sei... é uma 

incógnita. Creio que importância terá sempre... falta saber é se é no bom ou mau sentido” (E6); 

“...eu acho que isto vai ser um processo muito lento mesmo, dada a diversidade e a sociedade em 

que vivemos, que é uma sociedade muito global. Para mudar os princípios que as pessoas estão 

habituadas hoje em dia, como as mentalidades que já são todas muito liberais... não sei até que 

ponto vamos conseguir.” (E7); 

“...acredito que isso tenha algum incremento até dos responsáveis governamentais, mesmo da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). Julgo que isto ainda irá evoluir em termos de 

exigência.” (E8); 

...no futuro, com a proteção de dados, acho que cada vez mais os dados vão ser mais expostos. Se 

eu não aceitar a política (cookies) não tenho acesso ao site ou à informação...” (E9); 
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“Sem dúvida, que ao longos dos anos irá adquirir uma maior importância. Eu acho que ainda 

estamos no início.” (E10); 

“... o RGPD entrou em vigor em 2018 e se olharmos para o nosso cenário passaram três anos e cada 

vez mais se ouve falar de proteção de dados...” (E11). Este entrevistado reforça esta ideia, dizendo 

que com o tempo “...isto vai começar a ter proporções e vai ter importância que nunca lhe deram 

até hoje.” (E11). 

 Assim, através dos diversos pontos de vista dos entrevistados em relação ao papel que irá 

ter a proteção de dados, percebe-se que a maioria antevê que ao longo do tempo, esta área irá ser 

ter uma importância crescente, também devido à evolução tecnológica contínua e galopante. 

 

6. Discussão dos resultados 
 

Numa perspetiva genérica, perante os resultados de uma primeira passagem do inquérito 

por questionário, via online, aos funcionários da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, podemos 

apontar um conhecimento generalizado, pela maioria dos funcionários (75%), relativamente à 

existência de uma política de privacidade na entidade, embora nem todos os que afirmaram saber 

da sua existência têm conhecimento efetivo acerca da mesma, uma vez que 54% dos inquiridos 

apontaram ter uma vaga ideia e 15% demonstraram não ter qualquer conhecimento acerca da 

mesma. 

No que concerne à designação de um Encarregado de Proteção de Dados na entidade, 

verificamos uma clara falta de informação e conhecimento por parte dos funcionários relativamente 

a este tema. Com efeito, apesar de o mesmo ainda não se encontrar formalmente designado, 27% 

dos inquiridos afirmaram já existir um Encarregado de Proteção de Dados na entidade. 

No que concerne à partilha de dados pessoais com terceiros pela Câmara Municipal de Arcos 

de Valdevez, uma elevada percentagem de inquiridos (52%) afirmou não ter conhecimento de tal 

partilha, juntamente com 25% que afirmaram que a entidade não partilha dados pessoais com 

terceiros. Outro aspeto importante diz respeito ao pedido de consentimento aos titulares dos dados 

pessoais para o tratamento dos seus dados, com 33,3 % a revelarem não saber e 6,3% a afirmar que 

o mesmo não era efetuado. Desta forma, podemos apontar aqui uma clara falta de informação e 
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conhecimento acerca dos dados pessoais que são alvo de partilha, juntamente com as entidades 

com as quais a Câmara Municipal partilha esses dados pessoais. Há ainda um fraco conhecimento 

dos princípios inerentes ao tratamento de dados pessoais, como o pedido de consentimento, por 

exemplo.  

Importa realçar também a elevada percentagem de inquiridos (63%) que não tem 

conhecimento acerca da rastreabilidade, feita pelas aplicações informáticas, do acesso aos 

programas e bases de dados existentes nos servidores, e o facto de 31% dos inquiridos afirmarem 

serem efetuadas auditorias internas na entidade, de forma a averiguar e assegurar o cumprimento 

do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), o que não é de facto verdade, uma vez que 

ainda não foram realizadas quaisquer auditorias internas, devido ao facto do RGPD ainda estar 

numa fase muito embrionária de implementação na entidade. 

Em matéria de conhecimento individual sobre a proteção de dados pessoais verifica-se que 

46% dos inquiridos afirma não tratar dados pessoais, o que revela uma falta de informação e noção 

relativamente ao que são dados pessoais, uma vez que todos os funcionários ou praticamente todos 

lidam e tratam esses dados. Apesar desta percentagem de inquiridos afirmar não tratar dados 

pessoais, verificamos que uma percentagem elevada (75%) refere saber identificar um dado pessoal 

sensível, o que gera alguma contradição e dúvida acerca da veracidade desta resposta. 

Outro aspeto preocupante foi o facto de 42% dos inquiridos revelar não saber quais são os 

direitos que os titulares possuem relativamente aos dados pessoais, juntamente com o facto de 65% 

dos inquiridos demonstrarem não ter qualquer conhecimento de quais as ações e procedimentos a 

adotar em situações de violação dos dados pessoais. Estes resultados não deixam de ser 

preocupantes, levando ao surgimento da dúvida se os funcionários da Câmara Municipal de Arcos 

de Valdevez possuem este conhecimento, considerado básico e fundamental para o tratamento de 

dados pessoais, e o poderá ser feito de forma a serem considerados aptos e capazes para tratar os 

dados pessoais de forma transparente e legítima, em consonância com as finalidades para o qual 

esses dados foram recolhidos inicialmente.  

 A secretária arrumada e limpa no final do dia de trabalho é outro aspeto básico, mas que faz 

toda a diferença, pois a exposição de dados pessoais a qualquer pessoa é um dos aspetos reprovado 

pelo RGPD. De notar que este comportamento é adotado por apenas 71% dos inquiridos, 

demonstrando alguma falta de preocupação com a proteção dos dados pessoais por parte de alguns 
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funcionários da entidade, o que pode quebrar a confiança que os titulares dos dados pessoais 

depositam na entidade. 

Em matéria de legislação que regulamenta a proteção de dados pessoais é possível denotar 

uma clara falta de conhecimento e de consciência relativamente à elevada importância que a 

proteção dos dados pessoais representa no âmbito de exercícios de atividades públicas. Este aspeto 

acaba por ser comprovado pelos 63% de inquiridos que revelaram conhecer muito pouco, 

juntamente com os 13% que afirmaram nem ter conhecimento sobre esta questão. No entanto, isto 

não deixa de contrastar com um outro aspeto. Com efeito, quando questionados sobre a 

importância que atribuíam à proteção de dados pessoais, 85% atribuiu níveis máximos de 

importância (nível 4 e 5). Estes resultados demonstram que, apesar da perceção da importância que 

a proteção de dados pessoais representa, não há uma preocupação e cuidado na procura por mais 

informações acerca desta temática, de forma a garantir um maior leque de conhecimentos que 

futuramente poderão contribuir para a redução e mitigação dos riscos em caso de violação dos 

dados pessoais, juntamente com um outro aspeto que reside na pouca sensibilização que é feita 

pelos respetivos dirigentes junto dos seus funcionários. 

Relativamente à segurança dos dados pessoais quando alvo de tratamento pela Câmara 

Municipal de Arcos de Valdevez, apenas 67% referiu tal ser feito, o que mostra que há ainda alguns 

pontos que necessitam ser melhorados ou aperfeiçoados, em termos de segurança e proteção dos 

dados pessoais.  

A questão da transparência é outro aspeto apontado pela maioria dos inquiridos (73%) como 

requisito tido em conta e respeitado no tratamento de dados pessoais pela Câmara Municipal de 

Arcos de Valdevez. No entanto, não podemos deixar de realçar que 27% dos inquiridos afirmaram 

não haver transparência no tratamento dos dados pessoais pela entidade. 

Em suma, podemos realçar uma clara falta de informação dos funcionários da Câmara 

Municipal de Arcos de Valdevez acerca dos procedimentos inerentes ao tratamento de dados 

pessoais, assim como das regras que devem ser respeitadas com o maior rigor, de forma a mitigar 

riscos em caso de violação destes dados. Outras questões bastante importantes e realçadas pelos 

resultados do questionário foram a falta de conhecimento acerca dos direitos dos titulares dos 

dados pessoais e a falta de importância atribuída à proteção de dados pessoais no exercício de 

funções públicas. A estes resultados poderão ser atribuídas diversas causas, como é o caso da falta 
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de sensibilização pela entidade e respetivos dirigentes para o cuidado e atenção a ter quando 

lidamos com o tratamento de dados pessoais, bem como dos procedimentos a adotar quando esteja 

em causa uma violação desses dados e a quem se devem dirigir, incluindo aqui a falta de designação 

de um Encarregado de Proteção de Dados, que assume particular relevância como intermediário 

com a Comissão Nacional de Proteção Dados, bem como de um órgão conselheiro dos funcionários 

e destinatários ao qual os titulares dos dados pessoais se podem dirigir para esclarecer as suas 

dúvidas. 

Importa, contudo, realçar a importância atribuída pelos funcionários da Câmara Municipal 

de Arcos de Valdevez à participação numa formação sobre a proteção de dados pessoais (83% dos 

inquiridos consideraram esta formação muito ou extremamente importante). Também 

relativamente às funções que desempenham, 77% demonstrou ter interesse em participar em ações 

de formação sobre esta temática. 

Uma vez concluída a passagem do segundo inquérito por questionário, via online, depois de 

realizada a formação, foi possível retirar algumas ilações, das quais falaremos das mais significativas, 

comparativamente com o primeiro inquérito por questionário, devido muito às semelhanças dos 

inquiridos que responderam aos dois inquéritos e às suas respostas. Entre elas, foi possível denotar 

um aumento do conhecimento no que concerne à existência ou não de um EPD na autarquia, sendo 

que 30% dos inquiridos responderam que não, e muito bem, uma vez que não se encontra ninguém 

ainda designado para o cargo (no inquérito anterior apenas 21% dos inquiridos responderam não a 

esta questão). 

No que respeita à partilha dos dados pessoais da autarquia para com outras entidades ou 

terceiros, também foi possível verificar melhorias significativas, tendo respondido não 18% dos 

inquiridos, enquanto apenas 13% responderam dessa forma no primeiro inquérito por questionário.  

Outro aspeto que melhorou significativamente foi a consciência dos funcionários no que 

respeito ao exercício da sua atividade, uma vez que diminuiu a percentagem de respondentes que 

nem sequer tinha a noção que tratava dados pessoais. Também no que respeita ao nível dos direitos 

dos titulares dos dados pessoais se notaram melhorias, tendo respondido que tinham conhecimento 

desses direitos 72% dos inquiridos, em contraste com 58% no primeiro inquérito por questionário. 
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Em situação de uma eventual violação de dados é necessário adotar determinados 

procedimentos, sendo de extrema importância conhecê-los. Quando questionados, 56% dos 

inquiridos responderam ter conhecimento desses procedimentos, em contraste com os 35% do 

primeiro inquérito por questionário. Por fim, outro aspeto em foi possível observar melhorias 

significativas diz respeito ao conhecimento da legislação em vigor que regula a proteção de dados 

pessoais. No segundo questionário 54% dos inquiridos revelaram ter conhecimento dessa 

legislação, em contraste com os 25% do primeiro questionário. 

No que respeita às entrevistas semiestruturadas realizadas, a sua análise permitiu retirar 

algumas ilações. Numa primeira instância, importa realçar os vários comportamentos verificados e 

já praticados pelos entrevistados, em consonância com a proteção de dados pessoais, o que 

demonstra alguma consciência da necessidade de proteção dos dados já antes de realizada a 

formação do RGPD e de procedimentos a adotar, tais como deixar a mesa sem exposição de dados 

pessoais, fechar os armários, ou pedir o consentimento para o tratamento dos dados aos seus 

titulares. A participação na formação foi crucial para o aumento da sensibilidade dos funcionários 

para estas questões. Importa ainda realçar a reação positiva por parte dos entrevistados em relação 

à formação do RGPD, uma vez que a grande maioria dos entrevistados referiram ter sido pertinente 

e esclarecedora. 

Em matéria de dificuldades sentidas antes da formação, grande parte dos entrevistados 

revelou sentir algumas, que procuraram colmatar com a formação sobre o RGPD. Os benefícios da 

formação recebida foram encarados maioritariamente como positivos, uma vez que os comentários 

foram sobretudo positivos. 

A implementação do RGPD na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez foi outro aspeto 

abordado ao longo das entrevistas, com o objetivo de contribuir para uma implementação mais 

eficaz deste regulamento na autarquia. Apesar de alguns dos entrevistados apontarem ser de fácil 

implementação, outros não deixaram de realçar algumas dificuldades que estarão presentes no 

processo de implementação, sobretudo a dificuldade de mudar mentalidades e de levar os 

funcionários a encararem a proteção dos dados pessoais como vital para a instituição. 

Com efeito, no que concerne à perceção dos funcionários sobre a proteção de dados, a 

grande maioria dos entrevistados referiu não estar interiorizada por todos, considerando que este 

processo ainda vai demorar algum tempo, uma vez que ainda existem muitos funcionários que 



 

73 

pensam que o RGPD é somente para “chatear” e para “preencher mais papéis”. Segundo os 

entrevistados, tratando-se de uma questão legal, só depois de se perceberem as verdadeiras 

consequências do seu não cumprimento é que os funcionários darão mais atenção à proteção de 

dados e aos cuidados a ter. 

O envolvimento e comprometimento da gestão do topo na implementação de um processo 

de RGPD numa autarquia é de extrema importância, sendo fulcral mobilizar recursos humanos e 

financeiros para garantir o sucesso do processo. Quando questionados sobre esta questão, a 

maioria dos entrevistados revelou haver esse comprometimento por parte da autarquia. Contudo, 

alguns dos que afirmaram isso revelaram não ter muito conhecimento acerca desse envolvimento, 

o que questiona, de alguma forma, a veracidade destas afirmações. Outros entrevistados afirmaram 

não haver sequer essa preocupação por parte da gestão do topo, realçando que as coisas se vão 

arrastando no tempo, sem que haja qualquer preocupação com a implementação do RGPD na 

autarquia. 

Quando questionados sobre que sugestões de melhoria proporiam para uma melhor 

implementação do RGPD, os entrevistados apontaram várias, entre as quais: nomear ou designar o 

DPO; abrir um gabinete especializado em proteção de dados; haver mais formações para os 

funcionários; e sensibilizar os funcionários e o executivo para esta temática.  

No que concerne à importância atribuída à proteção de dados no setor público, a grande 

maioria dos entrevistados apontou a proteção de dados como ainda não estando em pé de 

igualdade com as restantes áreas, justificando estas afirmações sobretudo por ser uma área 

emergente e ainda negligenciada, sendo necessário tempo para ganhar a importância devida. 

Por fim, relativamente ao futuro da proteção de dados várias foram as afirmações que 

apontaram que no futuro terá de ser melhorada a segurança dos dados pessoais, de forma a garantir 

que não haja a utilização dos dados das pessoas sem o seu consentimento. A proteção de dados foi 

também apontada como uma área que tem ganho importância ao longo do tempo, essencialmente 

devido à crescente evolução das tecnologias. 
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7. Propostas de melhoria 
 

 Com base no estudo realizado, na literatura e nos dados disponíveis, serão elencadas um 

conjunto de propostas de melhoria para uma mais e melhor implementação da proteção de dados 

pessoais (RGPD) na autarquia. Neste sentido, propõem-se como sugestões de melhoria: 

i) Para o sucesso de qualquer processo de implementação em qualquer entidade é 

preciso o envolvimento e comprometimento da gestão de topo da organização ou 

entidade, pois sem a disponibilização dos recursos necessários a essa execução torna-

se muito mais difícil a sua concretização. Para tal, sugere-se uma maior preocupação 

dos órgãos decisores da entidade relativamente a estas questões, consubstanciadas 

nomeadamente na disponibilização de mais recursos financeiros e humanos, de 

forma contribuir para uma melhor implementação do RGPD; 

ii) A nomeação do Encarregado de Proteção de Dados (EPD/DPO) é outro aspeto de 

extrema importância para garantir uma boa implementação do RGPD, uma vez que 

este é o responsável por fiscalizar e aconselhar todos aqueles que tratem dados 

pessoais, neste caso, os funcionários da Câmara Municipal, assim como prestar 

aconselhamento e controlar a conformidade com o tratamento, para além de ser o 

ponto de contato entre a CNPD e os titulares dos dados; 

iii) Promover um maior envolvimento dos funcionários da autarquia na implementação 

e nos cuidados a ter, com o intuito de saber as suas opiniões e preocupações, de 

forma a proporcionar uma maior motivação para este processo de transição e 

adaptação a esta nova realidade que implica mudança de comportamentos e 

atitudes; 

iv) Promoção de mais sessões de esclarecimento e ações de formação de cariz mais 

prático, de forma regular, de forma a motivar os funcionários relativamente ao RGPD, 

ajudando-os a perceber melhor o que se pretende e o que podem ou não fazer no 

exercícios das suas funções; 

v) Maior sensibilização dos funcionários, alertando para os perigos e riscos de 

vazamento de dados pessoais para outras entidades externas ou acesso indevido aos 

dados por parte de terceiros, assim como das consequências penosas que podem 
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advir dessa permissão ou negligência, tanto para a autarquia, como para o 

funcionário; 

vi) Passagem de inquéritos por questionário, de forma regular, depois de realizadas as 

ações de formações, para perceber a opinião dos funcionários acerca das mesmas e 

os aspetos que podem ser melhorados, no sentido de aperfeiçoar uma futura 

implementação desta metodologia; 

vii) Concessão de um maior tempo livre aos funcionários da autarquia para a sua 

participação nas formações, uma vez que eles parecem sobrecarregados de trabalho, 

prejudicando o tempo disponível para participar em formações; 

viii) Elaborar uma estratégia de implementação interna, delineando, fase a fase e serviço 

a serviço, a implementação do RGPD na autarquia, de forma a facilitar a execução e 

entendimento do processo. 
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PARTE IV – CONCLUSÕES 
 

Neste capítulo serão apresentadas as principais conclusões resultantes deste estudo, divididas pelos 

seguintes tópicos: considerações finais, limatões do estudo; e propostas de trabalho futuro. 

 

1. Considerações finais 
 

O crescimento da informação e a sua circulação ao redor de todo o mundo é, cada vez mais, 

uma realidade. Todo este desenvolvimento foi acompanhado da necessidade de existência de 

mecanismos de controlo e de proteção dos dados dos seus titulares. A proteção de dados pessoais 

assume cada vez mais um papel de destaque que tem vindo a ganhar importância para as entidades, 

tanto para o setor público, como para o setor privado. Este processo acabou por modificar, como 

os autores Sousa et al. (2019, p. 238) referem, a “maneira como a sociedade e o poder público 

interagem com a produção, processamento, tratamento e disseminação de dados e informações, 

evidenciando mudanças na vida social”. 

Assim, as autarquias devem adotar medidas para garantir a correta proteção de dados 

pessoais dos seus munícipes, tendo contribuído para isso, a nível europeu, o surgimento do RGPD, 

com o intuito de uniformizar medidas e formas de tratamento entre os diferentes países. Com uma 

correta implementação do RGPD será possível às autarquias evitar possíveis fugas de dados pessoais 

e acessos indevidos por parte de terceiros, evitando colocar em causa a vida pessoal e privada dos 

seus munícipes. 

O objetivo desta investigação é analisar a proteção de dados pessoais nas autarquias, mais 

especificamente, na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez e propor sugestões de melhoria. Com 

este propósito foram definidos seis objetivos específicos: efetuar uma revisão da literatura, de 

forma a aprimorar conceitos e práticas inerentes à proteção de dados pessoais; perceber se existem 

boas práticas em termos de proteção de dados pessoais em algumas autarquias; perceber se existe 

uma política de proteção de dados pessoais na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, mais 

concretamente uma política de privacidade; aferir a importância dada e o grau de familiaridade dos 

funcionários da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez com a proteção de dados pessoais; aferir a 
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perceção dos funcionários que frequentaram as ações de formação de proteção de dados pessoais 

na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez sobre a eficácia das mesmas e os seus conhecimentos 

acerca da temática após a formação; e apresentar sugestões de melhoria para a entidade. 

Para atingir os objetivos propostos, recorreu-se à metodologia de investigação mista 

(qualitativa e quantitativa). Para compreender melhor o tema da investigação, foi realizada uma 

revisão da literatura, permitindo uma compreensão mais rigorosa e detalhada do problema de 

investigação. Para além disso, e dado que o estudo se foca na proteção de dados pessoais nas 

autarquias, foi aplicado o desenho de estudo de caso. Em termos de métodos de recolha de 

informação, para além da observação participante e da análise documental efetuada, 

nomeadamente da legislação relacionada com a proteção de dados, a nível nacional e europeu, 

foram passados dois inquéritos por questionário a todos os funcionários da Câmara Municipal de 

Arcos de Valdevez, antes e depois da formação, para perceber as principais mudanças decorrentes 

da sua participação na mesma. Para além disso foram realizadas 11 entrevistas para perceber a 

implementação do RGPD, o que estava a ser feito, o que ainda era necessário fazer, se a formação 

ministrada ia ao encontro das necessidades existentes, e quais os aspetos que poderiam ser 

melhorados. 

O primeiro objetivo passava por “Efetuar uma revisão da literatura, de forma a aprimorar 

conceitos e práticas inerentes à proteção de dados pessoais”. Através da investigação efetuada, 

verificou-se que a informação encontrada sobre o tema na revisão da literatura foi escassa. No 

entanto, foi possível observar que a proteção de dados tem vindo cada vez mais a evoluir ao longo 

dos últimos anos, sendo cada vez maior a necessidade de adoção e implementação de mecanismos 

de controlo do acesso aos dados por parte das entidades. Foi possível concluir através da análise da 

legislação em vigor sobre a proteção de dados, o seu carater ainda muito vago, o que dificulta o 

entendimento desta temática e a sua posterior aplicação na prática. 

O segundo objetivo proposto foi “Perceber se existem boas práticas em termos de proteção 

de dados pessoais em algumas autarquias”. Através da análise efetuada foi possível concluir o pouco 

empenho verificado pela maior parte das autarquias com a proteção de dados pessoais, 

nomeadamente na implementação do RGPD. No entanto, algumas autarquias mostraram-se 

pioneiras neste processo, manifestando vontade de implementação e consciencialização dos 

funcionários neste sentido, através da promoção de várias ações de formação, e de um maior 
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envolvimento do executivo nestas questões. De apontar que, para além de ser obrigatória a 

implementação do RGPD, trata-se também de uma questão de salvaguardar os dados pessoais dos 

munícipes. 

No que diz respeito ao terceiro objetivo, “Perceber se existe uma política de proteção de 

dados pessoais na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, mais concretamente uma política de 

privacidade”, foi possível verificar a sua existência, tendo a maioria dos funcionários conhecimento 

da mesma. No entanto, apesar da maior parte dos funcionários da autarquia ter conhecimento da 

existência, verificou-se que grande parte deles tinha apenas uma vaga ideia do que essa política 

tratava ou abordava. 

Relativamente ao quarto objetivo, “Aferir a importância dada e o grau de familiaridade dos 

funcionários da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez com a proteção de dados pessoais”, 

pretendia-se perceber se os funcionários da entidade têm conhecimento acerca da política de 

proteção de dados pessoais do município e os aspetos por ela abrangidos, bem como o seu grau de 

familiaridade com a proteção de dados pessoais. Através da realização das entrevistas e da 

passagem dos inquéritos por questionário, foi possível verificar pouco conhecimento por parte dos 

funcionários da autarquia relativamente ao RGPD, apesar de se ter verificado que alguns deles já 

adotavam alguns cuidados ao nível da proteção dos dados, mesmo que de forma inconsciente. No 

entanto, a grande maioria apontou sentir dificuldades em matéria de proteção de dados pessoais, 

devido ao facto de antes não haver qualquer preocupação com estas matérias, o que demonstra a 

importância da sua participação na formação da proteção de dados pessoais, pois tal formação 

permitiu sanar muitas dessas dúvidas e dificuldades. De realçar a grande importância atribuída por 

parte dos entrevistados à proteção de dados no setor público, comparativamente com as restantes 

áreas, perspetivando que tal relevância cresça, apesar de ainda ser uma área muito negligenciada, 

provavelmente devido ao facto de ser uma área emergente.  

Com o quinto objetivo, “Aferir a perceção dos funcionários que frequentaram as ações de 

formação de proteção de dados pessoais na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez sobre a eficácia 

das mesmas e os seus conhecimentos acerca da temática após a formação”, pretendia-se avaliar a 

evolução dos conhecimentos dos funcionários da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, em 

matéria de proteção de dados pessoais, depois de realizadas as ações de formação sobre a temática 

e a sua opinião sobre a eficácia dessas ações de formação. Através da passagem dos inquéritos por 
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questionário e da realização das entrevistas, foi possível verificar um contentamento geral dos 

funcionários com a organização desta formação, apontando ser muito esclarecedora e pertinente 

para a aquisição de novos conhecimentos sobre a proteção de dados pessoais, conhecimentos e 

aptidões esses que até aqui não possuíam. Para além disso, a formação ajudou no esclarecimento 

de dúvidas existentes que se prendiam com questões inerentes às funções desempenhadas por 

cada um, enquanto funcionários públicos. No entanto, o caráter muito teórico foi apontado pelos 

funcionários como um entrave ao entendimento da matéria em causa, tendo sugerido que a 

utilização de exemplos mais práticos facilitaria o entendimento e compreensão da temática 

lecionada. Por sua vez, através da comparação dos dois inquéritos por questionário, antes e depois 

de realizada a formação, foi possível verificar progressos na aquisição de conhecimentos por parte 

dos funcionários nesta matéria, tanto relativamente a aspetos mais práticos, a nível interno da 

autarquia, como a existência ou não de um EPD na entidade, a partilha de dados da autarquia com 

terceiros, o próprio reconhecimento que no exercício das suas funções tratam e lidam com dados 

pessoais diariamente, como relativamente a aspetos mais teóricos, como o conhecimento dos 

direitos dos titulares dos dados pessoais, quais os procedimentos a adotar caso ocorra uma violação 

de dados pessoais, e qual a legislação em vigor que regula a proteção de dados pessoais. 

Relativamente ao sexto objetivo, “Apresentar sugestões de melhoria para a entidade”, a 

revisão da literatura, a passagem dos inquéritos por questionário e a realização das entrevistas 

evidenciaram dificuldades na implementação da proteção de dados nas autarquias e apontaram 

possíveis soluções que podem contribuir para a melhoria na implementação do RGPD. 

Em suma, os dados obtidos com a passagem do segundo inquérito por questionário, depois 

de realizada a formação, realçam a importância atribuída pelos funcionários da Câmara Municipal 

de Arcos de Valdevez à participação numa formação sobre a proteção de dados pessoais (78% dos 

inquiridos consideraram esta formação muito ou extremamente importante). Também 

relativamente às funções que desempenham, 70% demonstrou ter interesse em participar em ações 

de formação sobre esta temática. 

Com o intuito de recolher contributos de outras autarquias, procedeu-se a uma pesquisa e 

análise de outras autarquias que já estavam mais avançadas no processo de implementação do 

RGPD, tendo sido possível constatar o pouco desenvolvimento a nível nacional nesta matéria, uma 

vez que poucas delas tinham sequer designado o EPD, muito semelhante à realidade da Câmara 
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Municipal de Arcos de Valdevez. Contudo, com muito esforço foi possível realizar uma entrevista a 

uma EPD de uma dessas autarquias, o que se traduziu numa mais-valia para o enriquecimento da 

investigação. Através desta entrevista foi possível constatar uma realidade muito semelhante à do 

município estudado, verificando-se os mesmos entraves e preocupações em termos de 

implementação do RGPD, a resistência por parte dos funcionários a este processo de mudança de 

comportamentos e atitudes, e a pouca importância atribuída por parte dos órgãos executivos das 

autarquias a esta temática. 

A revisão da literatura realizada no âmbito do estudo permite-nos afirmar que o RGPD 

acabou por mudar mentalidades e paradigmas ao nível da proteção das pessoas singulares, 

nomeadamente relativamente ao tratamento e circulação de dados pessoais, vindo revogar a 

Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro, de 1995 (Lambelho & Mendes, 2019). 

Em Portugal, a proteção de dados pessoais é um processo que ainda decorre, encontrando-

se numa fase muito embrionária, uma vez que ainda poucas entidades adotam práticas e 

procedimentos de proteção de dados pessoais, e quando as adotam, muitas vezes, é de forma 

incorreta ou incompleta (Lambelho & Mendes, 2019). 

Embora o RGPD entrasse em vigor com o intuito de promover uma harmonia, em termos 

legislativos, entre os Estados-Membros da UE, em matéria de proteção de dados pessoais, 

continuam-se a verificar discrepâncias entre eles, devido a sistemas jurídicos e culturas distintas, o 

que acaba por condicionar a eficácia de implementação do regulamento, uma vez que este foi 

formatado e concebido para regimes igualitários e semelhantes (Custers et al., 2018). 

No entanto, apesar de obrigatória a sua aplicação nos respetivos Estados-Membros desde 

2018, como Reis e Ferreira (2019) referem, “ainda há um longo caminho a percorrer nas práticas e 

na cultura das organizações portuguesas em matéria de proteção de dados pessoais” (Pinto & 

Antónia, 2019, p. 1). A realidade atual sobre o direito de acesso à informação ainda espelha alguns 

entraves à sua realização, entre os quais se destaca a cultura do sigilo, assim como a falta de recursos 

tecnológicos em número suficiente para uma atuação mais ativa do setor público, relativamente ao 

tratamento desses dados e informações (Sousa, Barrancos & Maia, 2019). 

Perante esta realidade, as organizações vêm-se agora confrontadas com a necessidade de 

mudar os seus procedimentos e modos de agir, perante o surgimento de novos desafios, sendo alvo 
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de uma série de adaptações, no sentido de evitar a aplicação das coimas previstas no RGPD. No 

fundo, podemos dizer que o RGPD veio reforçar um dos direitos essenciais dos cidadãos, que 

consiste no direito à privacidade (Lambelho & Mendes, 2019). 

Assim, a implementação do RGPD poderá ser um desafio para as entidades públicas, uma 

vez que, como aponta Marcut (2019), requer recursos financeiros adequados, bem como recursos 

humanos capacitados e em número suficiente. 

Desta forma, este alargamento do âmbito de aplicação do RGPD veio conduzir a que o 

tratamento de dados pessoais pelos respetivos responsáveis, dentro e fora da UE, se tornasse mais 

equitativo. Para além do alargamento do âmbito territorial da sua aplicabilidade, o RGPD veio 

também assumir aplicabilidade no tratamento de dados pessoais automatizados e não 

automatizados (Lambelho & Mendes, 2019).  

De realçar, que a conformidade total com o RGPD nunca será um procedimento totalmente 

possível e alcançável, devido ao constante grau de mudança e risco que as tecnológicas de 

informação e comunicação acarretam (Marcut, 2019). 

Como os autores Lambelho e Mendes (2019) referem, a aplicabilidade do RGPD na sua 

totalidade será um processo lento e moroso, porque, conduz a uma mudança de paradigma. Com 

efeito, enquanto antes a política da privacidade não assumia grande relevância, agora, com a 

entrada em vigor do RGPD, em 2016, este aspeto veio sofrer grandes mudanças e alterações, 

verificando-se já entidades a proceder a esta transformação, apesar da existência ainda de muitas 

resistências que será preciso ir colmatando, de forma gradual e progressiva. 

Considera-se que este estudo foi uma mais-valia para a autarquia, pois possibilitou uma 

análise mais detalhada e profunda da política de proteção de dados a nível interno, como também 

uma pesquisa e análise de outras autarquias como exemplo de boas práticas. O facto da 

implementação do RGPD se encontrar numa fase muito inicial de implementação na autarquia, com 

muitos procedimentos e comportamentos por adotar e mudar, veio reforçar a necessidade de um 

contributo como este, que ajudasse a autarquia neste processo de transição, para além de ajudar 

esta entidade a perceber os know-how e as preocupações dos funcionários sobre esta temática. 

Acredita-se que os resultados desta investigação contribuem para o conhecimento da 

temática de proteção de dados nas autarquias, nomeadamente ao nível da implementação do 



 

83 

RGPD. Os resultados obtidos são ainda importantes para os gestores públicos, não só na definição 

de políticas que visem uma maior segurança dos dados, mas também na implementação das 

mesmas, nas autarquias e noutras instituições públicas. 

 

2. Limitações do estudo 
 

Durante o processo de investigação, verificaram-se algumas limitações que dificultaram a 

realização deste estudo.  

A principal limitação foi a escassa informação e estudos sobre a proteção de dados nas 

autarquias. 

Outra das limitações prendeu-se com a vontade em participar no estudo por parte dos 

funcionários da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, não só devido à situação pandémica vivida, 

mas também devido à pouca disponibilidade de muitos funcionários, motivada pela exigência das 

funções desempenhadas. 

A última limitação teve a ver com o atraso que se verificou na execução das ações de 

formação, derivado também ao COVID-19, o que acabou por originar um atraso na passagem dos 

inquéritos por questionário, assim como na realização das respetivas entrevistas. 

 

3. Trabalho futuro 
 
 

Como sugestões para um trabalho futuro seria interessante realizar um estudo ainda mais 

abrangente, integrando e envolvendo mais funcionários e autarquias, comparando os resultados 

obtidos com os resultados deste estudo. 

Para além disso, seria interessante voltar a realizar o estudo na Câmara Municipal de Arcos 

de Valdevez daqui a dois anos, para perceber se houve mudança de mentalidades e de 

comportamentos em relação aos cuidados a ter relativamente aos dados pessoais, quer por parte 

dos funcionários da autarquia, quer por parte dos respetivos munícipes. 
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A proteção de dados nas autarquias: o caso da 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez 

Olá, o meu nome é Ralf Domingues Cerqueira e encontro-me a frequentar o mestrado em Administração 
e Gestão Pública, na Universidade de Aveiro. No âmbito da realização de um estágio curricular na Câmara 
Municipal de Arcos de Valdevez, com o intuito de avaliar a proteção de dados pessoais, vinha pedir a 
vossa colaboração para o preenchimento deste questionário.  

Orientadora: Doutora Ana Isabel Melo (UA) / Dr.ª Vanessa Barros (EA)  

Para mais informações, contactar: rdcerqueira@cmav.pt  

Obrigado.  

 
*Obrigatório 

Política de privacidade institucional 

1. A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez possui uma política de privacidade? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

Não sei 

2. Se respondeu sim à pergunta anterior, conhece essa política de privacidade? * 

Marcar apenas uma oval. 

Conheço 

Desconheço 

Tenho uma vaga ideia 

3. Existe um Encarregado de Proteção de Dados na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez? * 

Marcar apenas uma oval. 
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Sim 

Não 

Não sei 

4. Descreva sumariamente quais, na sua opinião, são as funções principais de um Encarregado de 
Proteção de Dados? * 

 

 

 

 

 

5. A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez pede o consentimento, quando necessário, aos titulares 

dos dados pessoais para o seu tratamento? * Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

Não sei 

6. A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez partilha dados pessoais com terceiros? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

Às vezes 

Não sei 
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7. As aplicações informáticas utilizadas no município fazem rastreabilidade do acesso aos programas e 

bases de dados existentes nos servidores? * Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

Às vezes 

Não sei 

8. São feitas auditorias internas, de forma a averiguar e assegurar o cumprimento do Regulamento Geral 
de Proteção de Dados (RGPD) e demais legislação em vigor? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

Não sei 

Conhecimento individual sobre a proteção de dados pessoais 

9. Costuma tratar dados pessoais? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

10. Sabe identificar se um dado pessoal é sensível? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

11. Tem conhecimento dos direitos dos titulares dos dados pessoais? * 
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Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

12. Em caso de violação de dados pessoais conhece os procedimentos que devem ser adotados? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

13. No final do dia de trabalho, deixa a sua secretária arrumada e limpa sem exposição de dados 

pessoais? * Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

Às vezes 

14. Tem conhecimento da legislação em vigor que regula a proteção de dados pessoais? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

Conheço muito pouco 

 

15. Quão importante considera a proteção de dados pessoais (avalie numa escala de 1 a 5, em que 1 é 

pouco importante e 5 muito importante)? * Marcar apenas uma oval. 

 1 2 3 4 5 
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Percepção sobre a proteção política de proteção de dados institucional 

16. Considera que os dados pessoais são tratados com segurança pela Câmara Municipal de Arcos de 

Valdevez? * Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

17. Na sua opinião, como considera que é avaliada a segurança da circulação dos documentos/dados 

pessoais entre as diversas divisões/serviços? * Marcar apenas uma oval. 

 1 2 3 4 5 

 

18. Considera que os dados pessoais são tratados com transparência pela Câmara Municipal de Arcos 
de Valdevez, nomeadamente se os titulares dos dados pessoais são informados da sua recolha, 
finalidade e transferência para outras entidades, quando aplicável, bem como dos seus direitos? * 
Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

19. De forma genérica, considera que se cumprem os requisitos do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (RGPD) na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez? * 

Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

Cumpre-se, mas não na sua totalidade 

20. Se respondeu “cumpre-se, mas não na sua totalidade” na pergunta anterior, diga quais os aspetos 
que considera que não são cumpridos e os que são cumpridos? 
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Formação sobre a política de proteção de dados 

21. Quão importante considera a participação dos funcionários da Câmara Municipal de Arcos de 
Valdevez numa formação sobre a proteção de dados pessoais? * 

Marcar apenas uma oval. 

 1 2 3 4 5 

 
22. Considera importante face às funções que desempenha participar numa formação sobre a proteção 

de dados pessoais? * Marcar apenas uma oval. 

Sim 

Não 

23. Se respondeu sim à questão anterior, descreva, sumariamente, o porquê de considerar importante 
haver formações sobre a proteção de dados pessoais? 
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Dados pessoais 

24. Qual é a função que desempenha na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez? * 

Marcar apenas uma oval. 

Assistente Operacional 

Encarregado Operacional Assistente 

Técnico/a 

Coordenador/a técnico/a 

Técnico/a Superior 

Chefe de Divisão 

Executivo  

Outro:   

 

25. Em que divisão/serviço se encontra a desempenhar funções na Câmara Municipal de Arcos de 

Valdevez? * Marcar apenas uma oval. 

Executivo 

Gabinete de Apoio á Presidência e Vereação, Administração Municipal e 
Comunicação 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

Serviço de Veterinária Municipal 

Divisão Administrativa e Financeira 

Divisão de Desenvolvimento Sociocultural 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Urbanismo 

Divisão de Ambiente e Serviços de Gestão 

Divisão de Obras Municipais e Conservação do Património Outro: 

 

 

26. Sexo * 

Marcar apenas uma oval. 
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Masculino 

Feminino 

27. Idade * 

 

 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

 Formulários 
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ANEXO 2 – GUIÃO DE ENTREVISTA AOS FUNCIONÁRIOS 
 

Esta entrevista é realizada no âmbito do relatório de estágio do Mestrado da universidade de Aveiro, 
intitulada “Regime de proteção de dados nas autarquias: o caso da Câmara Municipal de Arcos de 
Valdevez. Este relatório tem como objetivo analisar os procedimentos realizados pela Câmara 
Municipal de Arcos de Valdevez em consonância com o RGPD e propor sugestões de melhoria, com 
o intuito de contribuir para adoção de mais e melhores práticas de proteção de dados pessoais, para 
além das já existentes, de forma a transmitir e garantir uma maior segurança e transparência aos 
cidadãos do município de Arcos de Valdevez, com possível replicação noutros municípios. A sua 
participação é estritamente voluntária, sendo o anonimato assegurado. 
 

1. Qual a/ou função/ões que desempenha na CM de Arcos de Valdevez e qual o serviço a que 

pertence? 

2. Costuma adotar medidas de segurança em relação aos dados pessoais? Se sim, podia dar-me 

exemplos das medidas adotadas? 

3. Considera que a formação dada sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) foi 

esclarecedora e pertinente?  

4. Antes da formação, sentia dificuldades em matéria de proteção de dados pessoais? Se sim, quais? 

Considera que essas dificuldades foram colmatadas depois de realizada a formação? 

5. Quais diriam ser os pontos fortes e fracos da formação ministrada? 

6. Considera que será fácil implementar o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), 

nomeadamente as suas práticas, na CM de Arcos de Valdevez? Antevê algumas dificuldades? Se sim, 

quais? 

7. Na sua opinião, como acha que foi percecionada pelos funcionários da CM de Arcos de Valdevez 

esta nova realidade de proteção de dados pessoais, que veio implicar a adoção de novas práticas e 

uma mudança de comportamentos? Acha que esta realidade já foi interiorizada por todos os 

funcionários da organização? 

8. Considera que existe um envolvimento e comprometimento da gestão do topo na CM de Arcos 

de Valdevez no que concerne à proteção de dados pessoais, quer seja através do fornecimento de 

recursos humanos e financeiros em número suficiente, quer seja através de outro tipo de ajuda? 
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9. O que considera que pode ser feito na CM de Arcos de Valdevez para melhorar a implementação 

do RGPD?  

10. Como classificaria a importância dada à proteção de dados pessoais dentro das organizações do 

setor público relativamente aos restantes pelouros? 

11. Como encara o futuro da proteção de dados pessoais? Considera que, ao longo dos anos, esta 

área irá ser percecionada com maior importância devido ao domínio tecnológico a que temos vindo 

a assistir nos últimos anos? 
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ANEXO 3 – GUIÃO DE ENTREVISTA PARA ENCARREGADA DE PROTEÇÃO DE DADOS  
 

Esta entrevista é realizada no âmbito do relatório de estágio do Mestrado da Universidade de 
Aveiro, intitulada “Regime de proteção de dados nas autarquias: o caso da Câmara Municipal de 
Arcos de Valdevez. Este relatório tem como objetivo analisar os procedimentos realizados pela 
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez em consonância com o RGPD e propor sugestões de 
melhoria, com o intuito de contribuir para adoção de mais e melhores práticas de proteção de dados 
pessoais, para além das já existentes, de forma a transmitir e garantir uma maior segurança e 
transparência aos cidadãos do município de Arcos de Valdevez, com possível replicação noutros 
municípios. A sua participação é estritamente voluntária, sendo o anonimato assegurado. 
 

1. Pode falar-me um pouco do seu percurso na Câmara Municipal (CM)? Quando  começou a 

trabalhar nesta instituição? E que funções desempenhou e desempenha atualmente? 

2. Há quanto tempo é Encarregada de Proteção de Dados Pessoais na Câmara Municipal? 

Acumula esta função com outra(s)? 

3. Como foi a adaptação da CM a esta nova realidade da proteção de dados pessoais? Foi fácil a 

aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)? 

4. Quais diriam ter sido as principais dificuldades na CM durante o processo de implementação 

do RGPD? 

5. São feitas auditorias internas na CM, de forma a averiguar e assegurar o cumprimento do 

RGPD e demais legislação em vigor? 

6. Na sua opinião, considera que o setor público, em geral, e, mais especificamente, as câmaras 

municipais se vão adaptar a esta nova realidade de aplicação do RGPD de forma fácil e rápida? 

Quais considera serem as principais dificuldades no processo de transição para esta nova 

realidade? 

7. Na CM existe uma política de privacidade? Todos os funcionários têm conhecimento dessa 

política? 

8. Na sua opinião, como acha que foi percecionada pelos funcionários da CM esta nova 

realidade de proteção de dados pessoais, que veio implicar a adoção de novas práticas e uma 

mudança de comportamentos? Acha que esta realidade já foi interiorizada por todos os 

funcionários da organização? 

9. Na sua opinião, acha que todos os funcionários da CM estão cientes de todos os princípios e 

fases do processo de tratamento de dados pessoais, desde o momento da recolha dos dados? 
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Por exemplo, os funcionários costumam  adotar uma postura informativa aos respetivos 

titulares relativamente aos seus direitos em matéria de proteção dos seus dados pessoais? 

10. Há ações de formação sobre a proteção de dados pessoais para todos os funcionários da CM? 

Com que regularidade? Qual a sua opinião sobre estas ações de formação? 

11. Considera que existe um total envolvimento e comprometimento da gestão de topo na CM no 

que concerne à proteção de dados pessoais, quer seja através do fornecimento de recursos 

humanos e financeiros em número suficiente, quer seja através de outro tipo de ajuda? 

12. O que considera que deveria ser feito na CM para melhorar a implementação deste processo? 

Acha que essas práticas se podem estender a outras Câmaras Municipais? E a outras 

instituições do setor público? 

13. Como classificaria a importância dada à proteção de dados pessoais dentro das organizações 

do setor público relativamente aos restantes pelouros? 

14. Como encara o futuro da proteção de dados pessoais? Considera que, ao longo dos anos, esta 

área irá ser percecionada com maior importância devido ao domínio tecnológico a que temos 

vindo a assistir nos últimos anos? 

 


