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 fornecimento de dados pessoais acontece em to-
dos os contextos de vida: abrir uma conta bancá-
ria, comprar uma viagem de avião na internet, ela-
borar uma ficha-cliente num hospital, assinar um 
contrato de trabalho, utilizar um sistema de câma-

ras na autoestrada ou num shopping, aceitar os termos ou condi-
ções de um produto ou serviço, ou, simplesmente, facultar uma 
cópia da cédula de identidade. Os desafios decorrentes da prote-
ção de dados pessoais reclamam uma figura como o Encarregado 
de Proteção de Dados (EPD), não só para facilitar a interpretação 
e a compliance com o novo Regulamento Geral de Proteção de 
Dados (RGPD)1, como também para servir de intermediário en-
tre as organizações (públicas ou privadas) que são responsáveis 
pelo tratamento de dados (p. ex., um hospital, um laboratório 
farmacêutico ou uma instituição de crédito), as autoridades pú-
blicas de controle e os próprios titulares dos dados pessoais (p. 
ex., trabalhadores, clientes ou pacientes).  

O papel do EPD no âmbito legislativo da União Europeia 
tem sido debatido há várias décadas. Em 1995 já existia uma 
Diretiva relativa à proteção das pessoas singulares no que con-
cerne ao tratamento de dados pessoais e à sua circulação2, nos 
termos da qual se fazia referência à possibilidade de as organi-
zações poderem, facultativamente, designar um EPD. No ano de 
2000, no seguimento da entrada em vigor do Regulamento (CE) 
n.º 45/20013, as instituições e os órgãos que faziam parte das 
chamadas “Comunidades Europeias” – hoje União Europeia – 
foram incitadas a designar uma pessoa encarregada da proteção 
de dados, assegurando um tratamento de dados não prejudicial 

 
1 Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 
2 Ver Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de  24 de 
outubro de 1995 
3 Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro 
de 2000 
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aos direitos e liberdades das pessoas4. Mas foi recentemente, a 
partir de 25 maio de 2018, com a entrada em vigor do RGPD, 
que determinadas entidades públicas e privadas foram mesmo 
obrigadas a designar um EPD. A sua importância é, por isso, 
indiscutível neste novo quadro legislativo. Fica, então, uma pri-
meira pergunta: quem é obrigado à “designação” de um EPD à 
luz do novo regulamento? 

Com a entrada em vigor do RGPD, surgiram também dú-
vidas acerca do próprio “enquadramento” do EPD no desempe-
nho das suas funções no interior das organizações. São várias as 
perguntas a este nível: qual o envolvimento que tem nas questões 
atinentes à proteção de dados pessoais; quais os recursos neces-
sários para a realização das boas práticas; poderá ou não receber 
instruções no desempenho das suas atribuições; poderá ou não 
ser destituído ou penalizado pelo fato de exercer o seu papel; e 
haverá ou não um conflito de interesses com outros cargos ou 
profissões, ou seja, está o EPD autorizado a desempenhar outras 
atividades para além dessa (p. ex., poderá exercer, em cúmulo, a 
profissão de advogado?). Como teremos oportunidade de ver, 
são tudo questões que, de uma forma ou de outra, o RGPD nos 
dá resposta5.  

É igualmente importante perceber quais são, afinal, as 
“funções” do EPD, considerando, nomeadamente, a necessária 
conformidade – ou compliance – com o RGPD, a denominada 
“avaliação de impacto”, a cooperação com a respetiva autori-
dade de controlo e, ainda, o registo das atividades.  

A relevância da figura aqui abordada não decorre unica-
mente da entrada em vigor do novo regulamento no âmbito da 
União Europeia, decorre também do direito à proteção das pes-
soas em relação ao tratamento dos seus dados pessoais, 

 
4 Ver artigo 24.º do Regulamento (CE) n.º 45/2001, de 18 de Dezembro de 
2000 
5 O Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 – RGPD – conta 
com 173 “considerandos” e uma extensão de 99 disposições legais. 
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particularmente da sua consagração legislativa e do seu reconhe-
cimento judicial –  nos termos do disposto no artigo 8.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia6, do disposto no 
artigo 16.º do Tratado do Funcionamento da União Europeia7, 
assim como de acordo com as decisões do Tribunal de Justiça da 
União Europeia8.  

Neste sentido, vamos começar por olhar para a perspec-
tiva da pessoa, isto é, do indivíduo titular dos dados pessoais, 
para depois assimilar, em melhores condições, o papel do EPD, 
em particular no que diz respeito à sua designação, enquadra-
mento e funções9.  

 
1 – A PERSPECTIVA DO TITULAR DOS DADOS 

 

 
6 Artigo 8.º -“Protecção de dados pessoais 1. Todas as pessoas têm direito à 
protecção dos dados de carácter pessoal que lhes digam respeito. 2. Esses 
dados devem ser objecto de um tratamento leal, para fins específicos e com 
o consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo 
previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos 
que lhes digam respeito e de obter a respectiva rectificação. 3. O cumpri-
mento destas regras fica sujeito a fiscalização por parte de uma autoridade 
independente.” 
7 Artigo 16.º 1. Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter 
pessoal que lhes digam respeito (…) 
8 Ver, entre outros, o Acórdão do Tribunal de Justiça (grande secção), de 5 
de junho de 2018, processo C-210/16: “Reenvio prejudicial — Diretiva 
95/46/CE — Dados pessoais — Proteção das pessoas singulares relativa-
mente ao tratamento destes dados — Injunção para desativar uma página Fa-
cebook (página de fãs) que permite recolher e tratar certos dados que dizem 
respeito aos visitantes desta página — Artigo 2.º, alínea d) — Responsável 
pelo tratamento de dados pessoais — Artigo 4.º — Direito nacional aplicável 
— Artigo 28.º — Autoridades nacionais de controlo — Poderes de interven-
ção dessas autoridades»” 
9 Para este efeito, vamos ter particularmente em conta as orientações sobre os 
encarregados da proteção de dados adotadas em 13 de dezembro de 2016, 
com a última redação revista e adotada em 05 de abril de 2017, realizadas 
pelo “grupo do artigo 29.º para a proteção de dados”. 
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O indivíduo que fornece dados com um conteúdo que 
pode identificá-lo como pessoa, tem uma expectativa quanto ao 
seu tratamento e quanto à sua proteção. Essa expectativa está 
relacionada com uma esfera íntima e privada que, à luz das no-
vas realidades tecnológicas, deverá ser tutelada no seu núcleo 
essencial. É certo que o tratamento dos dados é realizado pela 
própria organização (pública ou privada) que recebe os dados, 
mas, afinal, quem zela pela sua proteção?  

Nos dias que correm há efetivamente uma preocupação 
política e social acrescida em relação aos dados pessoais, prin-
cipalmente porque estão em causa direitos de personalidade. A 
pessoa tem a faculdade de dispor livremente da informação as-
sociada à sua esfera íntima e privada e de a converter, ou não, 
em informação pública ou de acesso público. A autodetermina-
ção informativa é, assim, um direito fundamental que assegura 
o direito de personalidade e o necessário desenvolvimento da sua 
personalidade10. Nesse caso, os dados pessoais devem estar na 
livre disponibilidade do indivíduo, pelo que a sua divulgação ca-
rece de autorização e consentimento, enquanto formas de 
(auto)limitação voluntária11.  

O direito ao esquecimento12, fundado justamente na ideia 
de autonomia do titular dos dados, é um primeiro reflexo desse 
direito à autodeterminação informativa. O direito à oposição ao 
profiling é um segundo13. A pseudonomização dos dados 

 
10 Veja-se Rabindranath Capelo de Sousa, O direito geral da personalidade, 
Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 356 
11 A regra é a do consentimento explícito, livre, específico e informado, con-
forme o disposto no artigo 7.º do RGPD.  
12 Por vezes é ideal para o titular dos dados não ser identificado ou identifi-
cável. Assim, os dados pessoais seriam tornados de tal modo anónimos que 
seria impossível identificar o seu titular –equivalente a uma destruição total 
das cópias e reproduções desses mesmos dados. A isso corresponderia a “ano-
nimização” ou anonymization. Cfr. art. 17.º do RGPD. 
13 Os dados pessoais são muitas vezes tratados através de procedimentos ma-
temáticos e estatísticos que introduzem imprecisões e efeitos discriminatórios 
contra os seus titulares, designadamente quanto à sua origem racial ou étnica, 
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pessoais é um terceiro14. Mas há outros. O direito de portabili-
dade é mais um exemplo de que o titular dos dados tem a facul-
dade de transmitir as informações pessoais a outro responsável 
pelo tratamento sem impedimentos por parte de quem os recebeu 

 
orientação sexual, filiação sindical, estado de saúde ou convicções políticas 
ou religiosas. Ou seja, é possível que as organizações implementem formas 
automatizadas de processar a informação pessoal e de qualificar as pessoas 
com base nos seus dados pessoais. E todos sabemos como é importante para 
os websites e para a publicidade na internet o acesso ao perfil (“profiling”) 
do utilizador com o propósito de obter mais rendimentos ou vendas comerci-
ais.  

Em concreto, nos termos do Regulamento RGPD, “definição de per-
fis” significa “qualquer forma de tratamento automatizado de dados que 
consista em utilizar esses dados pessoais para avaliar certos aspetos pesso-
ais de uma pessoa singular, nomeadamente para analisar ou prever aspetos 
relacionados com o seu desempenho profissional, a sua situação económica, 
saúde, preferências pessoais, interesses, fiabilidade, comportamento, locali-
zação ou deslocações”. 

 Por esta razão, o titular dos dados tem o direito de se opor ao trata-
mento dos dados pessoais que lhe digam respeito para os efeitos de uma “de-
finição de perfis” relacionada com fins comerciais, estatísticos ou de investi-
gação científica. Assim como tem direito a não ficar sujeito a nenhuma deci-
são tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado. 

O direito à oposição ao profiling por parte do titular dos dados é uma 
consequência natural da  tendência para a ubiquidade da informação em es-
paços como a internet. 

Cfr. §2 (71) dos considerandos, art. 4.º, 4) e arts. 21 e 22 do RGPD. 
Já tínhamos chegado a estas conclusões em Karenina Carvalho Tito, 

“Proteção de Dados Pessoais no Regulamento (UE) 2016/679: Anglicismos 
e Direito” in AAVV, Estudios de Derecho Iberoamericano (coord. Gabriel 
Martín Rodríguez), volume II, Las Palmas de Gran Canaria: La casa Del Abo-
gado, 2019 p. 400 e ss. 
14 Por outro lado, procurando substituir as referências pessoais, como o nome, 
o número de contribuinte ou a morada, por outras palavras ou códigos, en-
quanto representações encobertas dos dados originais, teríamos uma “pseu-
donimização” ou pseudonymization. Quer isto dizer que, não estando em 
causa a anonimização, os dados pessoais podem ser pseudonimizados através 
de medidas técnicas e organizativas que permitem atribuí-los ao respectivo 
titular. Com isto diminuem-se os riscos e aumentam-se as garantias para a 
pessoa singular. Cfr. (26) dos considerandos e art. 4.º, 5), do RGPD. 
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primeiramente15.  
Tudo isto significa que há limites para a circulação da 

informação privada das pessoas e que também há uma preocu-
pação com a harmonização das formas de “traficar” os dados 
pessoais na União Europeia. O que remete precisamente para o 
direito à reserva da vida privada no contexto das tecnologias de 
informação e comunicação, particularmente em espaços como a 
internet.  

Para reforçar essa ideia, o RGPD identifica e classifica o 
que entende serem “dados sensíveis” ou “categorias especiais de 
dados”16: porque estão em causa informações que se referem a 
opiniões políticas, religiosas ou filosóficas, à origem étnica ou 
racional, à filiação sindical, aos dados genéticos ou biométricos, 
à saúde ou à orientação sexual, terá de haver uma tutela acres-
cida que acautele a dimensão mais pessoal da personalidade do 
indivíduo. Percebe-se a razão pela qual a política da União Eu-
ropeia está preocupada em combater um sistema empresarial 
que, muitas vezes, aproveita os dados ou a informação pessoal 
dos potenciais clientes e da população em geral para obter lu-
cros. Os dados pessoais, de fato, passaram a afigurar-se “patri-
mônio valioso” no mercado econômico17. 

Por outro lado, é certo que o direito à autodeterminação 
informativa, o direito à reserva da vida privada e, no limite, o 
direito a ser esquecido, enquanto manifestações da personali-
dade, podem colidir com um eventual direito de liberdade de 

 
15 Cfr. art. 20.º do RGPD. 
16 De acordo com o disposto no art. 9.º do RGPD 
17 Cfr. Maria Leonor da Silva Teixeira, “A União Europeia e a Protecção de 
Dados Pessoais – Uma visão futurista”, Revista do Ministério Público, 135 
Julho, Setembro 2013, p. 98. 
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expressão18 ou com interesses de natureza pública19 – e, por essa 
razão, há exceções que permitem o tratamento das categorias es-
peciais de dados20. Como é notório, estamos a falar não só de 
direitos civis como também de direitos constitucionais consagra-
dos em diversos países da União Europeia. A colisão de direitos 
é uma decorrência natural dos princípios da ponderação que im-
plicam juízos de necessidade, proporcionalidade e adequação.  

É ainda importante ter presente que, no âmbito da mais 
recente legislação da União Europeia, a tutela dos dados pesso-
ais não se encontra exclusivamente circunscrita ao RGPD. Basta 
considerar a Diretiva (UE) 2016/680, de 27 de Abril de 2016, 
“relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes 
para efeitos de prevenção, investigação, detecção ou repressão 
de infrações penais ou execução de sanções penais, e à livre cir-
culação desses dados”, bem como a Diretiva (UE) 2016/681, de 
27 de Abril de 2016, “relativa à utilização dos dados dos registos 
de identificação dos passageiros (PNR) para efeitos de preven-
ção, detecção, investigação e repressão das infrações terroristas 
e da criminalidade grave”. 

 

 
18 Precisamente quanto à liberdade de expressão, entende Mafalda Miranda 
Barbosa que em certos casos deverá ser limitada para que a reserva da inti-
midade da vida privada e familiar (decorrentes da dignidade da pessoa hu-
mana) encontre uma forma de realização. Assim, Ana Mafalda Castanheira 
Neves de Miranda Barbosa, Litigiosidade Jurídico- Religiosa. Possibilidade 
de tutela civilística do sentimento religioso, Cascais: Princípia, 2015, p. 114. 
19 Quanto aos interesses de natureza pública, é possível que prevaleçam ao 
direito de privacidade, nas precisas palavras de Pedro Pais de Vasconcelos: 
“a ofensa é lícita quando o interesse público em jogo seja de tal modo pon-
deroso e a necessidade da ofensa seja de tal modo imperiosa que o exercício 
do direito à privacidade se torne abusivo, quando ‘exceda manifestamente os 
limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou eco-
nômico desse direito´”. Cf. Pedro Pais de Vasconcelos, Direito de Persona-
lidade, Coimbra: Almedina, 2006, p. 80. 
20 Cfr., infra, nota 30. 
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2 – DESIGNAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ENCARREGADO 
DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 
Tendo presente a importância do direito à proteção das 

pessoas em relação ao tratamento dos seus dados pessoais, faz 
sentido que em determinadas situações esteja presente um su-
jeito com competências e conhecimentos especializados no con-
creto contexto operacional da organização responsável pelo tra-
tamento dos dados21. Por essa razão, vamos começar por analisar 
a designação obrigatória do EPD por parte das diferentes orga-
nizações, nos termos do artigo 37.º, n.º 1, do RGPD. 

Neste âmbito, o EPD terá de ser obrigatoriamente nome-
ado em três diferentes circunstâncias: 

1) Quando o tratamento de dados é efetuado por 
uma “autoridade ou organismo público”; ou 

2) Quando as “atividades principais” do responsá-
vel pelo tratamento de dados (ou do subcontratante22) consistam 
em operações de tratamento que exijam um “controle regular e 
sistemático” dos titulares dos dados “em grande escala”; ou, 
ainda  

3) Quando as “atividades principais” do responsá-
vel pelo tratamento de dados (ou do subcontratante) consistam 
em: 

a) operações de “tratamento em grande escala de 

 
21 Nos termos das definições do RGPD, o “responsável pelo tratamento” é “a 
pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou outro orga-
nismo que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finali-
dades e os meios de tratamento de dados pessoais; sempre que as finalidades 
e os meios desse tratamento sejam determinados pelo direito da União ou de 
um Estado-Membro, o responsável pelo tratamento ou os critérios específicos 
aplicáveis à sua nomeação podem ser previstos pelo direito da União ou de 
um Estado-Membro”. 
22 Esta disposição legal também se aplica aos subcontratantes, isto é, também 
os subcontratantes são obrigados a nomear um EPD, tendo este que supervi-
sionar as atividades.  
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categorias especiais de dados”; ou 
b) operações de tratamento de dados relacionados 

com condenações penais e determinadas infrações. 
Considerando a dificuldade que poderá surgir na inter-

pretação literal de cada uma destas situações, vamos procurar 
esclarecer o que está aqui em causa23. 

 
2.1. TRATAMENTO EFETUADO POR AUTORIDADE OU 
ORGANISMO PÚBLICO (ART. 37.º, N.º1, AL. A) RGPD) 

 
O EPD terá de ser obrigatoriamente nomeado quando o 

tratamento de dados é efetuado por autoridade ou organismo pú-
blico. Para efeitos do RGPD, não há qualquer definição formal 
de “autoridade” ou “organismo público”. No entanto, através 
dos atos legislativos da União Europeia que foram promulgados 
ao longo dos anos podemos ter uma ideia. Por via das Diretivas 
da União Europeia sobre contratos públicos ou sobre documen-
tos na posse de organismos do setor público24, chamamos à aten-
ção para as seguintes definições:  

“Organismo do setor público: significa o Estado, as autorida-
des regionais ou locais, os organismos de direito público e as 
associações formadas por uma ou mais autoridades ou por um 
ou mais organismos de direito público.”. 
"Organismo de direito público" significa qualquer organismo: 
a) Criado para satisfazer especificamente necessidades de in-
teresse geral, sem carácter industrial ou comercial; b) Dotado 
de personalidade jurídica; e c) Financiado maioritariamente 
pelo Estado, por autoridades regionais ou locais ou por outros 
organismos de direito público, ou cuja gestão esteja sujeita a 

 
23 Note-se que o direito da União Europeia ou o direito dos respectivos Esta-
dos-Membros pode exigir, também, a designação obrigatória de um EPD. Ver 
art. 37.º, n.º4, do Regulamento (UE) 2016/679. Aqui vamos apenas estudar 
as situações previstas neste último regulamento. Cfr., supra, nota 9. 
24 Diretivas 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE e 98/4/CE. Ver, também, Di-
retiva 2003/98/CE relativa à reutilização de informações do sector público. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________999_ 
 

 

um controle  por parte de tais organismos, ou cujos órgãos de 
administração, de direção ou de fiscalização sejam compostos 
maioritariamente por membros designados pelo Estado, por 
autoridades regionais ou locais ou por outros organismos de 
direito público.” 

Perante esta abrangência, parecem estar em causa não só 
as autoridades ou organismos nacionais, regionais ou locais, 
como também qualquer organização, singular ou coletiva, pú-
blica ou privada, que preste serviços à população ao abrigo do 
direito público. Sendo assim, por exemplo, as organizações que 
prestam um serviço público relacionado com o fornecimento de 
eletricidade, água ou transportes, recebendo dados pessoais dos 
cidadãos, devem obrigatoriamente designar um EPD.  

Fica igualmente patente que estes conceitos vão depen-
der da definição que cada Estado-Membro atribui, em particular, 
às noções de “autoridade ou organismo público” no domínio na-
cional.  

De fora do círculo de aplicação destes conceitos ficam, 
expressamente, nos termos da disposição legal em causa, os “tri-
bunais no exercício da sua função jurisdicional”. Ou seja, há re-
gras especiais para a designação dos EPD no que diz respeito às 
autoridades judiciais. Essa é uma matéria tratada em exclusivo 
pela já referida Diretiva (UE) 2016/680, de 27 de Abril de 2016, 
segundo a qual os Estados-Membro podem isentar os tribunais 
e outras autoridades judiciais de designar um EPD25, isto é, a sua 
designação, neste caso específico, poderá não ser obrigatória. 

 
2.2. TRATAMENTO EFETUADO POR RESPONSÁVEL CU-
JAS “ATIVIDADES PRINCIPAIS” CONSISTAM EM OPE-
RAÇÕES QUE EXIJAM UM “CONTROLE REGULAR E SIS-
TEMÁTICO” “EM GRANDE ESCALA” (ART. 37.º, N.º1, AL. 
B) RGPD) 

 
É obrigatório designar um EPD nos casos em que o 

 
25 Ver art. 32.º, n.º 1, da Diretiva (UE) 2016/680, de 27 de Abril de 2016. 
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tratamento de dados é realizado por uma organização cujo âm-
bito das suas “atividades principais” implica, por um lado, um 
“controle regular e sistemático” dos titulares dos dados e, por 
outro, um controlo “em grande escala”.  

Levantam-se dúvidas na interpretação do que está aqui 
em causa. 

No que diz respeito à noção de “atividades principais”, o 
considerando 97 do RGPD esclarece que “No setor privado, as 
atividades principais do responsável pelo tratamento dizem res-
peito às suas atividades primárias e não estão relacionadas com 
o tratamento de dados pessoais como atividade auxiliar”, ou 
seja, aquelas atividades essenciais que implicam o tratamento de 
dados. Por exemplo, o registo de saúde dos pacientes implica um 
tratamento de dados pessoais que deve ser considerado como in-
separável das atividades principais de qualquer hospital; e a ví-
deo vigilância em centros comerciais ou em espaços públicos é 
também uma atividade principal que implica o tratamento de da-
dos por parte das empresas de segurança privada26.  

Por sua vez, o “controle regular e sistemático” está rela-
cionado com o controle do comportamento dos titulares dos da-
dos. A propósito, o considerando 24 do RGPD oferece o se-
guinte exemplo:   

“A fim de determinar se uma atividade de tratamento pode ser 
considerada «controlo do comportamento» de titulares de da-
dos, deverá determinar-se se essas pessoas são seguidas na In-
ternet e a potencial utilização subsequente de técnicas de tra-
tamento de dados pessoais que consistem em definir o perfil de 
uma pessoa singular, especialmente para tomar decisões rela-
tivas a essa pessoa ou analisar ou prever as suas preferências, 
o seu comportamento e as suas atitudes.”  

É evidente que uma empresa pode utilizar a internet 
como forma de controle “regular” (seguido ou periódico) e “sis-
temático” (num sistema de recolha de informação) dos titulares 

 
26 Exemplos que também constam nas orientações mencionadas, supra, na 
nota 9. 
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dos dados. O mesmo se poderá dizer, por exemplo, em relação a 
qualquer empresa que forneça o serviço de telefonia móvel ce-
lular.  

Esta matéria – controle “regular” e “sistemático” – está 
também interligada ao tratamento automatizado de dados que 
resulta numa “definição de perfis” e que, assim, é suscetível de 
avaliar aspetos pessoais relacionados com um grupo de pessoas, 
p. ex., interesses pessoais de consumo, estado de saúde ou de-
sempenho profissional27. Por essa razão existe o já referido di-
reito à oposição ao profiling28.  

Finalmente, levantam-se ainda dúvidas quanto ao signi-
ficado de um tratamento de dados “em grande escala”. O consi-
derando 91 do RGPD deixa claro que essas operações visam “o 
tratamento de uma grande quantidade de dados pessoais a nível 
regional, nacional ou supranacional”, uma vez que podem “afe-
tar um número considerável de titulares de dados” e são “sus-
cetíveis de implicar um elevado risco” para os direitos e liberda-
des dos respetivos titulares. São os casos do tratamento de dados 
de todos os clientes no exercício das atividades das companhias 
de seguro ou de qualquer instituição de crédito, ou o tratamento 
para fins de publicidade comportamental realizado por um motor 
de busca na internet. Ou seja, embora não esteja concretamente 
quantificado pelo regulamento, estamos a falar de um grande nú-
mero de pessoas afetadas e de um volume de dados significativo. 
Para considerar como sendo de “grande escala”, também pode-
mos julgar relevante a duração da atividade de tratamento e a 
própria extensão geográfica29.  

 Por outro lado, de acordo com o mesmo considerando 
91, “o tratamento de dados pessoais não deverá ser considerado 
de grande escala se disser respeito aos dados pessoais de paci-
entes ou clientes de um determinado médico, profissional de 

 
27 Neste sentido, veja-se o considerando 71 do RGPD 
28 Cfr., supra, nota 13 
29 Cfr. considerando (91) do RGPD 
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cuidados de saúde, hospital ou advogado”. Nestas circunstân-
cias, claramente, não deverá ser obrigatória a designação de um 
EPD. 

 
2.3. TRATAMENTO EFETUADO POR RESPONSÁVEL 
CUJA “ATIVIDADE PRINCIPAL” CONSISTA EM OPERA-
ÇÕES “EM GRANDE ESCALA” DE “CATEGORIAS ESPECI-
AIS” DE DADOS (CFR. 37.º, N.º1 , AL. C) RGPD) 

 
Considerando o que já foi dito no ponto anterior acerca 

dos conceitos de “atividade principal” e “grande escala”, resta 
esclarecer, novamente, o que podem ser “categorias especiais” 
de dados.  

De acordo com o disposto no artigo 9.º do RGPD, são 
“categorias especiais de dados” as que “revelem a origem racial 
ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou fi-
losóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de da-
dos genéticos, dados biométricos para identificar uma pessoa 
de forma inequívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos 
à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa”.  

Significa isto que é obrigatório designar um EPD quando 
a organização responsável exerça uma atividade principal que 
consista em operações em grande escala destas específicas “ca-
tegorias especiais” de dados30.  

 

 
30 É possível proceder ao tratamento das categorias especiais de dados pesso-
ais nos casos previstos no n.º2 do artigo 9.º do RGPD, nomeadamente caso o 
titular dos dados dê o seu consentimento, caso seja necessário por motivos de 
interesse público importante ou no domínio da saúde pública, caso seja ne-
cessário para fins de arquivo de interesse público, caso seja necessário para 
efeitos de medicina preventiva ou do trabalho, caso seja necessário num pro-
cesso judicial, caso os respetivos dados tenham sido manifestamente tornados 
públicos pelo seu titular, caso seja necessário para efeitos do cumprimento 
em matéria de certas legislações ou caso seja necessário para proteger os in-
teresses vitais do titular dos dados ou de outros. 
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2.4. TRATAMENTO EFETUADO POR RESPONSÁVEL CU-
JAS OPERAÇÕES DE DADOS ESTEJAM RELACIONADOS 
COM CONDENAÇÕES PENAIS E DETERMINADAS INFRA-
ÇÕES (CFR. 37.º, N.º1 , AL. C) RGPD). 

 
Por fim, é obrigatório nomear EPD quando o tratamento 

incide em dados relacionados com condenações penais e infra-
ções. Este tipo de tratamento, para além de exigir um EPD, tam-
bém deve ser realizado sob o controle de uma autoridade pública 
ou, não sendo assim, autorizado por disposições legais da União 
Europeia ou do respectivo Estado-membro31.  

 
3 – ENQUADRAMENTO DO ENCARREGADO DE PROTE-
ÇÃO DE DADOS 

 
Sabendo quais são os casos em que é obrigatório desig-

nar um EPD, faz sentido começar por questionar qual é o verda-
deiro enquadramento desta figura no interior da organização res-
ponsável pelo tratamento de dados.  

 
A) RESPONSABILIDADE (ACCOUNTABILLITY) 

 
É importante deixar claro que os dados pessoais só esta-

rão em segurança se forem devidamente monitorizados e contro-
lados de acordo com os princípios relativos ao seu processa-
mento32: “licitude, lealdade e transparência”; “limitação das fi-
nalidades”; “minimização dos dados”; “exatidão”; “limitação da 
conservação”; e “integridade e confidencialidade”. Porém, o 
EPD não é pessoalmente responsável em caso de incumprimento 
das regras de proteção de dados. Quem as deve cumprir e res-
ponder pela sua inconformidade é sempre o responsável pelo 

 
31 De acordo com o artigo 10.º do RGPD. 
32 Cfr. artigo 5.º do RGPD 
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tratamento de dados33. Não é por acaso que o RGPD tem pre-
vistos mecanismos de responsabilidade civil imputáveis ao res-
ponsável pelo tratamento (ou do subcontratante34) pelos danos 
sofridos por qualquer pessoa, bem como mecanismos gerais para 
a entidade pública de controle35 aplicar coimas que podem as-
cender aos 20.000.000,00€ (vinte milhões de euros) ou, no caso 
das empresas privadas, até 4% do seu volume de negócios anual 
a nível mundial correspondente ao exercício financeiro ante-
rior36.  

 
B) CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS 

 
Ora, o EPD é justamente designado para harmonizar a 

conformidade com o RGPD e facilitar o cumprimento por parte 
das organizações responsáveis pelo tratamento de dados. Aliás, 
de acordo com o próprio RGPD, “o encarregado da proteção de 
dados é designado com base nas suas qualidades profissionais 
e, em especial, nos seus conhecimentos especializados no domí-
nio do direito e das práticas de proteção de dados...”37. Ou seja, 
estamos a falar de uma figura, por um lado, com um nível de 
especialização suficiente para lidar com determinada complexi-
dade e quantidade de dados pessoais e, por outro, com 

 
33 Nos termos do RGPD, é “«Responsável pelo tratamento», a pessoa singu-
lar ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou outro organismo que, in-
dividualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os 
meios de tratamento de dados pessoais; sempre que as finalidades e os meios 
desse tratamento sejam determinados pelo direito da União ou de um Estado-
Membro, o responsável pelo tratamento ou os critérios específicos aplicáveis 
à sua nomeação podem ser previstos pelo direito da União ou de um Estado-
Membro”.  
34 É comum que os dados sejam tratados por terceiros subcontratados.  
35 Por exemplo, em Portugal a autoridade administrativa é a Comissão Naci-
onal de Proteção de Dados, em Espanha é a “Agencia Española de protec-
ción de datos”. 
36 Cfr. arts. 82.º e 83.º do RGPD 
37 Cfr. artigo 37.º, n.º 5, do RGPD 
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conhecimentos e competências no âmbito das operações de tra-
tamento realizadas pela concreta organização responsável. O 
considerando 97 do RGPD prevê que “o nível necessário de co-
nhecimentos especializados deverá ser determinado, em parti-
cular, em função do tratamento de dados realizado e da prote-
ção exigida para os dados pessoais tratados pelo responsável 
pelo seu tratamento ou pelo subcontratante.”. 

Portanto, o nível necessário de conhecimentos especiali-
zados do EPD deverá ser determinado não só em função da com-
plexidade das operações de tratamento de dados realizadas ou da 
proteção exigida para os dados pessoais objeto de tratamento, 
como também em função dos conhecimentos do particular sector 
empresarial, da empresa específica e das operações de trata-
mento efetuadas no caso concreto. A capacidade para promover 
uma cultura de proteção de dados no interior da empresa implica 
assim uma “pré-compreensão” do tipo de tratamento de dados 
realizado no âmbito da atividade específica. No fundo, o EPD 
deverá ser a pessoa adequada e com capacidade para informar, 
aconselhar e orientar a concreta organização responsável pelos 
dados e todos os intervenientes.  

Para ilustrar, é diferente o tratamento de dados num hos-
pital, que procede à análise do registo de saúde dos doentes, do 
tratamento de dados de uma empresa de segurança privada, que 
analisa os dados dos sistemas de vídeo vigilância ou dos siste-
mas de localização. Exigem-se diferentes conhecimentos e com-
petências por parte do encarregado.  

 
C) ENVOLVIMENTO NA ORGANIZAÇÃO RESPONSÁ-
VEL PELO TRATAMENTO 

 
Devido à complexidade da tarefa, a entidade responsável 

pelo tratamento de dados deve facultar todas as condições ne-
cessárias ao desempenho das funções do EPD. O adequado en-
quadramento na organização responsável pelo tratamento de 



_1006________RJLB, Ano 7 (2021), nº 4 
 

 

dados garante o cumprimento legal do RGPD e permite auxiliar, 
informar e recomendar todas as pessoas à sua volta, no exercício 
das funções de compliance. Por esse motivo, o EPD reclama um 
apoio ativo às suas funções, tempo necessário ao desempenho 
das tarefas, recursos financeiros, equipamentos, acesso aos ser-
viços e, do mesmo modo, formação contínua na área específica 
de atuação38. Só desse modo fica assegurado que o EPD “seja 
envolvido, de forma adequada e em tempo útil, a todas as ques-
tões relacionadas com a proteção de dados pessoais” 39, exis-
tindo condições para uma favorável proteção das pessoas singu-
lares titulares dos dados. 

Por exemplo, o RGPD prevê o envolvimento do EPD na 
realização de uma “avaliação de impacto” do tratamento nos di-
reitos e liberdades das pessoas titulares dos dados40: “Ao efetuar 

 
38 Cfr. art. 38º, n.º2, RGPD 
39 Cfr. art. 38.º, n.º1, RGPD 
40 Precisamente com vista a cumprir todas as orientações legais relacionadas 
com o tratamento de dados, de modo a não se sujeitaram a qualquer tipo de 
responsabilidade, as organizações devem realizar uma “avaliação de im-
pacto” das operações de tratamento de dados para os direitos e liberdades das 
pessoas singulares. Deste modo, antes de se iniciar o tratamento, é avaliada a 
origem, a natureza, a particularidade, a gravidade e a probabilidade dos riscos 
inerentes à própria finalidade do tratamento . Riscos que implicam não só 
reflexos económicos e jurídicos, como também reflexos na reputação comer-
cial das empresas.  
Os devidos “privacy impact assessments” estão previstos como obrigatórios 
em determinados casos que importa considerar: em caso de tratamento auto-
matizado que avalie de forma completa os aspectos pessoais da pessoa sin-
gular e que produza efeitos jurídicos ou afete significativamente essas mes-
mas pessoas; nas operações de tratamento em grande escala relativamente a 
dados que revelem “categorias especiais de dados pessoais” – designada-
mente, “origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religio-
sas ou filosóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados 
genéticos, dados biométricos para identificar uma pessoa de forma inequí-
voca, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação 
sexual de uma pessoa”  – ou nas operações que revelem dados pessoais rela-
cionados com condenações penais ou outras determinadas infracções; e no 
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uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados, o respon-
sável pelo tratamento solicita o parecer do encarregado da pro-
teção de dados, nos casos em que este tenha sido designado”41. 
Deste modo, antes de se iniciar o tratamento, o EPD avaliada a 
origem, a natureza, a particularidade, a gravidade e a probabili-
dade dos riscos inerentes à própria finalidade do tratamento42. 
Estes riscos implicam não só consequências econômicas e jurí-
dicas, como também consequências na reputação comercial das 
empresas. As devidas diligências de avaliação de impacto estão 
previstas como obrigatórias em determinados casos que importa 
considerar: em caso de tratamento automatizado que avalie de 
forma completa os aspectos pessoais da pessoa singular e que 
produza efeitos jurídicos ou afete significativamente essas mes-
mas pessoas; nas operações de tratamento em “grande escala” 
relativamente a dados que revelem “categorias especiais de da-
dos pessoais”, ou nas operações que revelem dados pessoais re-
lacionados com condenações penais ou outras determinadas in-
frações; e no caso de controle sistemático de zonas acessíveis ao 
público em “grande escala”43. 

 
D) INDEPENDÊNCIA E CONFIDENCIALIDADE 

 
Por outro lado, de forma a poder realizar esta fiscalização 

de uma forma isenta, é também necessário assegurar a sua inde-
pendência. O EPD poderá ser um colaborador interno ou um 

 
caso de controle sistemático de zonas acessíveis ao público em grande escala. 
Ver considerandos 84 e 90 e arts. 9 e 34 do RGPD.  
Neste sentido, Karenina Tito, “Proteção de Dados Pessoais no Regulamento 
(UE) 2016/679: Anglicismos e Direito” in AAVV, Estudios de Derecho Ibe-
roamericano (coord. Gabriel Martín Rodríguez), volume II, Las Palmas de 
Gran Canaria: La casa Del Abogado, 2019 p. 402 
41 Cfr. 35.º, n.º2, RGPD 
42 Cfr. considerandos (84) e (90) do RGPD 
43 Cfr. art. 34.º do RGPD 
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consultor externo44 da organização, mas deverá ser, em todo o 
caso, alguém independente. Os responsáveis pelo tratamento 
não devem transmitir-lhe instruções, não devem destituí-lo ou 
penalizá-lo, assim como não devem atribuir-lhe um cargo dentro 
da organização que resulte num conflito de interesses45.  

Por exemplo, a Ordem dos Advogados portuguesa deci-
diu recentemente que os advogados estão impedidos de exercer 
a advocacia em representação das entidades para quem exerçam, 
ou tenham exercido, as funções de EPD46. E isto porque se en-
tente que são incompatíveis, deontologicamente, a atividade de 
advogado e a atividade de fiscalização exercida como EPD em 
relação ao mesmo cliente. 

Outro exemplo: será susceptível de gerar situações de in-
compatibilidade o encarregado que tem um cargo de gestão su-
perior na entidade responsável pelo tratamento, como seja dire-
tor executivo ou diretor informático, pois não é conveniente que 
se proceda à fiscalização e, ao mesmo tempo, à decisão das fi-
nalidades e dos meios do tratamento dos dados pessoais.  

Para além do dever de independência e de não poder estar 
sujeito a um eventual conflito de interesses, o encarregado está 
vinculado à obrigação de sigilo ou de confidencialidade no exer-
cício das suas funções, o que é importante no âmbito das suas 
competências de comunicação com trabalhadores e com o pú-
blico em geral47. 

 
4 – FUNÇÕES DO ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE 
DADOS 

  
As empresas ou organizações com responsabilidade no 

tratamento de dados pessoais são as primeiras interessadas na 

 
44 Cfr. 37.º, n.º6, RGPD 
45 Cfr. art. 38.º, n.ºs 3 e 6, RGPD 
46 Cfr. Parecer - Proc. n.º 14/PP/2018-G  
47 Cfr. artigo 38.º, n.º5, RGPD 
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identificação das medidas que devem implementar, na prática, 
para uma cabal conformidade das suas operações com o RGPD. 
É precisamente o EPD que, depois de nomeado, procura fazer 
um levantamento e mapeamento de todo o tipo de tratamento de 
dados realizado pela organização no exercício da sua atividade; 
realiza um diagnóstico de forma a identificar as lacunas entre a 
atuação da empresa ou organização e os procedimentos previstos 
no RGPD; e, também, procede à correção e adaptação dos com-
portamentos e operações para uma adequada implementação do 
RGPD. Deste modo, as entidades ou organizações que procedem 
ao tratamento de dados podem garantir a sua compliance e evitar 
processos de contra ordenação instaurados pelas entidades pú-
blicas de controlo, bem como evitar ações de responsabilidade 
civil instauradas pelos próprios titulares dos dados pessoais.  

Com efeito, as funções do EPD podem ser pensadas a 
partir das relações entre o titular dos dados pessoais, o respon-
sável pelo tratamento e a entidade pública de controle. No fundo, 
a sua principal função é assegurar o cumprimento das regras e 
princípios previstos no RGPD48.  

 
A) IMPLEMENTAR O RGPD  

 
Em primeiro lugar, para que seja possível implementar o 

RGPD, o encarregado terá de recolher todas as informações para 
identificar as atividades de tratamento realizadas pelo responsá-
vel. A recolha, o registo, a organização, a conservação, a con-
sulta e a utilização de dados, entre outras atividades, constituem 
uma operação de tratamento. Então, o EPD deve saber-fazer um 
levantamento e mapeamento, com precisão, dos vários tipos de 
tratamento de dados realizados pela respetiva entidade respon-
sável.  

Este procedimento também implica identificar as dife-
rentes categorias dos dados pessoais. Para além das já referidas 

 
48 Cfr. considerando (97) do RGPD 
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“categorias especiais de dados”, há ainda os próprios “dados 
pessoais” e os “dados excluídos”. Na verdade, o legislador optou 
por um conceito bastante amplo de “dados pessoais”, podendo 
abranger qualquer informação, de qualquer natureza, indepen-
dentemente do seu suporte, incluindo som e imagem, relativa a 
uma pessoa singular identificada ou identificável49: nome, mo-
rada, e-mail, estado civil, idade, etc.  

Os “dados excluídos” são aqueles que se encontram fora 
do âmbito de aplicação do regulamento, por vários motivos50: ou 
porque não têm qualquer ligação à atividade profissional ou co-
mercial (p. ex., quando uma pessoa realiza uma operação na lista 
de contatos do seu celular); ou porque está em causa um trata-
mento no âmbito do exercício de atividades que dizem respeito 
à política externa e segurança nacional de um Estado-Membro; 
ou até porque se tratam de dados “anonimizados”, isto é, dados 
que não podem voltar a ser identificados ou identificáveis. 

Em segundo lugar, o encarregado deverá analisar e veri-
ficar a conformidade das atividades de tratamento. Aliás, o EPD 
deve ter uma abordagem baseada no risco que implica conside-
rar os riscos associados às operações de tratamento, conside-
rando a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades desse 
mesmo tratamento51. 

Por um lado, poderá questionar a licitude do tratamento 
dos dados pessoais, levantando as questões “o titular deu o seu 
consentimento?”, “executa-se um contrato ou uma diligência 
pré-contratual?”, “cumpre-se uma obrigação jurídica?”, “defen-
dem-se interesses legítimos do titular dos dados ou de outra pes-
soa singular?” e “defendem-se interesses legítimos do responsá-
vel pelo tratamento ou por terceiros?”.  

Por outro lado, poderá questionar se foi ou não facultada 
determinada informação ao titular dos dados, nomeadamente em 

 
49 Cfr. 4.º, 1), RGPD 
50 Cfr. considerando (16) do RGPD 
51 Cfr. 39.º, n.º 2, RGPD 
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relação ao prazo de conservação dos dados, à existência do di-
reito de acesso, retificação ou apagamento, à existência do di-
reito de se opor ao processamento ou de retirar o consentimento, 
ao direito de não sujeição a decisão automatizadas, ao direito à 
portabilidade dos dados, ao direito ao conhecimento da violação 
dos dados ou ao direito a reclamar à autoridade administrativa. 
Ou seja, centrando a sua preocupação na pessoa titular dos da-
dos. 

Em terceiro lugar, com estas e outras questões, o EPD 
poderá prestar informações, conselhos ou recomendações ao res-
ponsável pelo tratamento52. E isto inclusivamente no que diz res-
peito à avaliação de impacto sobre a proteção de dados: se deve 
ou não ser realizada, qual a metodologia a seguir, se foi ou não 
corretamente efetuada e se os resultados estão ou não em con-
formidade com o RGPD.  

 
B) REGISTO E COMPLIANCE 

 
Outras importantes funções atribuíveis ao EDP podem 

ser elencadas, nomeadamente no que diz respeito à cooperação 
com a autoridade de controlo53 e à conservação do registo de 
atividades, isto é, a implementação de registos probatórios do 
cumprimento das normas comunitárias com todas as informa-
ções necessárias54.  

De fato, o responsável pelo tratamento dos dados, coad-
juvado pelo EPD, poderá ter de fazer prova (por evidência) do 
cumprimento das obrigações previstas no RGPD perante a auto-
ridade pública de controlo. Nesse caso, deverá incluir todas as 
informações que é obrigado a prestar aos titulares dos dados nos 
documentos de suporte à recolha de dados (p. ex., no formulário 
em papel ou no website), nas cláusulas dos contratos, no 

 
52 Cfr. 39.º, n.º1, al.c) RGPD 
53 Cfr. art. 39.º, n.º1, als. d) e ) do RGPD 
54 Cfr. art. 30.º do RGPD 
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“Regulamento Interno” ou nos documentos de acesso público 
(titulados, por vezes, “Política de Proteção”). O responsável pe-
los dados deverá conservar e organizar a informação relacionada 
com, designadamente: o registo de todas as atividades de trata-
mento de dados; as avaliações de impacto realizadas; a prova da 
prestação de informação aos titulares dos dados pessoais; os mo-
delos de recolha do consentimento dos titulares de dados; os pro-
cedimentos implementados para garantir o efetivo exercício dos 
direitos dos titulares dos dados; os contratos celebrados com os 
subcontratantes; ou os procedimentos aplicáveis em caso de vi-
olação dos dados. E deverá reconhecer que a “Política de Prote-
ção” ou o “Regulamento Interno” – isto é, as políticas de data 
governance – são mecanismos permanentes e dinâmicos de ve-
rificação da conformidade com o RGPD. O responsável deverá 
ainda promover auditorias de forma a verificar a eficácia das me-
didas implementadas e, eventualmente, modificá-las em confor-
midade. 

 
C) PRIVACIDADE DESDE A CONCEPÇÃO E PRIVACI-
DADE POR DEFEITO55 

 
Há ainda outros importantes aspetos nos quais o EPD 

está preparado para assistir o responsável pelo tratamento de da-
dos. São os casos do aconselhamento no âmbito da “privacidade 
desde a concepção” (privacy by design) e da “privacidade por 
defeito” (privacy by default). 

Os responsáveis pelo tratamento dos dados devem adotar 
medidas e orientações internas que respeitem a proteção de da-
dos desde a sua concepção 56. Ou seja, na criação dos serviços e 

 
55 Estas ideias estão também presentes no nosso artigo Karenina Tito, “Pro-
teção de Dados Pessoais no Regulamento (UE) 2016/679: Anglicismos e Di-
reito” in AAVV, Estudios de Derecho Iberoamericano (coord. Gabriel Mar-
tín Rodríguez), volume II, Las Palmas de Gran Canaria: La casa Del Abo-
gado, 2019 p. 400 e ss. 
56 Cfr. (78) dos considerandos do RGPD 
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produtos com pressupostos de processamento de dados, terá que 
ser imediatamente considerado o direito subjetivo à proteção de 
dados pessoais. A isto corresponde a “privacidade desde a con-
cepção”.  

Nesse sentido, no momento de definição dos meios de 
tratamento e no momento do próprio tratamento, devem ser im-
plementadas medidas técnicas e organizativas destinadas a apli-
car com eficácia os princípios da proteção de dados, assegurando 
a proteção dos direitos das pessoas em causa 57. Por exemplo, as 
etiquetas que incorporem microchips e armazenem informações 
pessoais devem conter comandos de interrupção e utilizar crip-
tografia, ou seja, linguagem codificada 58. Mas, pelo contrário, 
poderá violar as boas práticas desde a concepção uma política de 
privacidade de uma empresa que tenha potencial para livremente 
partilhar com entidades terceiras, para fins comerciais, os dados 
pessoais fornecidos pelo utilizador. 

Igualmente, a “privacidade por defeito” tem uma impor-
tante incidência na defesa dos direitos e liberdades das pessoas 
singulares relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais. 
Significa isto que só devem ser recolhidos os dados pessoais que 
forem necessários para cada finalidade específica do tratamento, 
isto é, limitados ao estritamente necessário, bem como significa 
que não devem ser conservados para além da duração mínima 
necessária59.  

Na verdade, como já existe uma lógica de privacidade 
desde a concepção, as próprias configurações e exigências inici-
ais de privacidade estão por defeito e automaticamente presentes 

 
57 Definição de “privacy by design” que já constava na Recomendação da 
Comissão Europeia de 10 de outubro de 2014 (2014/724/EU), n.º2, al. d). 
58 Cfr. Parecer da Autoridade Europeia para a Proteção de dados sobre a pro-
moção da confiança na sociedade da informação através do reforço da prote-
ção dos dados e da privacidade (2010/C 289/01), ponto 59. 
59 Cfr. Recomendação da Comissão Europeia de 10 de outubro de 2014 
(2014/724/EU), n.º2, al. e); é o que também decorre do disposto do artigo 25.º 
do RGPD 
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nos produtos ou serviços. É essencialmente uma pré-configura-
ção de proteção da privacidade. 

Por exemplo, as empresas que administram os websites 
das redes sociais podem estabelecer uma pré-configuração mais 
protetora da privacidade dos utilizadores mais jovens60. De 
acordo com um inquérito realizado para a Comissão Europeia, 
“um quarto das crianças que utilizam sítios de redes sociais, 
como Facebook, Hyves, Tuenti, Nasza-Klasa SchuelerVZ, Hi5, 
Iwiw ou Myvip, afirma que o seu perfil foi definido como «pú-
blico», o que significa que qualquer pessoa o pode ver; muitos 
destes perfis indicam o endereço e/ou o número de telefone.”. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O novo RGPD da União Europeia entrou em vigor no dia 

25 de maio de 2018 e alarmou muitas autoridades, organismos 
públicos e empresas privadas detentoras de dados pessoais. 
Qualquer informação relativa a uma pessoa singular – no que diz 
respeito, por exemplo, à sua identidade física, fisiológica, gené-
tica, religiosa, económica, cultural, política ou social – terá de 
ser tratada ou manuseada com um especial cuidado. As coimas 
previstas são elevadas e as autoridades públicas de controlo es-
tão atentas. A preparação interna das organizações deve come-
çar, à cautela, pela nomeação de EPD. 

O papel do EPD é essencial para assegurar o cumpri-
mento dos princípios e conceitos, os direitos dos titulares de da-
dos e os deveres das entidades que lidam com esses mesmos da-
dos pessoais. As medidas para preparar a aplicação do RGPD 
implicam considerar, designadamente, a informação fornecida 
às pessoas no momento da recolha dos dados pessoais, os proce-
dimentos internos de garantia do exercício dos direitos dos titu-
lares dos dados, o consentimento do titular dos dados, a qualifi-
cação dos “dados sensíveis”, a documentação e registo de 

 
60 Cfr. IP/11/479, Bruxelas, 18 de Abril de 2011.  
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atividades de tratamento, os contratos de subcontratação, as po-
líticas e práticas da organização, a proteção desde a concepção 
dos produtos ou serviços, a avaliação de impacto ou as notifica-
ções de violação de segurança, entre outras. 

As passadas notícias do uso indevido de dados pessoais 
por parte da empresa norte americana “Cambridge Analytica”, 
recolhidos através dos perfis dos utilizados do Facebook, com a 
finalidade de influenciar o voto dos eleitores americanos, é um 
significativo exemplo do acesso não autorizado a dados pessoais 
transmitidos, armazenados ou processados.  

O presente estudo visou precisamente, através da figura 
do EPD, sensibilizar para os novos cuidados e procedimentos 
que devem ser adotados ou alterados com a entrada em vigor do 
RGPD. Muito se tem escrito acerca do perfil do EPD, sobre se 
deve ser um jurista, se deve ter conhecimentos de informática ou 
se deve ter prática na proteção de dados, mas parece que a res-
posta é que deve ter qualificações necessárias para cumprir a sua 
missão no caso concreto, em compromisso com regras legais e 
deontológicas. As suas funções de controle, informação, acon-
selhamento e cooperação, devem ter em conta os riscos associa-
dos às operações de tratamento, designadamente o seu âmbito, 
contexto e finalidades. Assim, o EPD tem necessariamente de-
veres específicos de resposta e contato com os titulares dos da-
dos, de alertar a organização para os riscos do tratamento, de 
cooperar com a autoridade administrativa de controle, de sigilo, 
confidencialidade e, também, independência. 

Esta é sem dúvida uma figura incontornável que faz parte 
dos novos desafios de proteção de dados pessoais na sociedade 
contemporânea.  
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