
A sua protecção, 
  com os melhores especialistas. 

-AUDITORIA-
PROTECÇÃO DE 
DADOS PESSOAIS



A regulamentação do tratamento de dados pessoais é uma área complexa do direito que afecta todas as empresas em 
Portugal.

O conceito legal de “Dados pessoais” é muito amplo, de forma a poder incluir qualquer informação relativa a pessoas 
singulares. Assim, por exemplo, a recolha de quaisquer dados relativos a trabalhadores ou a clientes implicarão o tratamento 
de dados pessoais. Neste contexto, é fundamental que as empresas conheçam as suas obrigações e coloquem em prática os 
procedimentos necessários para garantir o cumprimento da legislação aplicável.

Acresce que a União Europeia está, actualmente, a considerar uma revisão do quadro legal que irá aumentar significativamente 
os valores máximos das coimas a serem pagas pelas empresas que não cumpram as suas obrigações nesta matéria. Note-se 
que o incumprimento de certas disposições relacionadas com o marketing directo e com a utilização de cookies pode implicar 
já hoje a aplicação de coimas de valor muito elevado (até 5 milhões de Euros).

Porquê a auditoria 
ao tratamento de dados pessoais?

“It’s not enough that we do our best; sometimes we have 
to do what’s required.”

Winston Churchill
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PLMJ, através da sua Área de Prática de Telecomunicações, Media e Tecnologias de Informação, tem uma vasta experiência 
na área da protecção de dados pessoais. Actualmente, PLMJ realiza com frequência auditorias nesta área. Estas auditorias 
visam determinar o nível de cumprimento da lei pelas empresas, com vista a corrigir eventuais problemas ou a melhorar os 
procedimentos e processos internos. 

No âmbito deste projecto surgem com regularidade questões do foro técnico, relacionadas com a utilização de sistemas 
de informação. Neste contexto, PLMJ estabeleceu uma parceria com a Critical Software (www.criticalsoftware.com), uma 
empresa portuguesa especializada no desenvolvimento de software e em consultoria na área de sistemas críticos de negócio, 
com particular experiência nos aspectos relacionados com a segurança, com o objectivo de oferecer aos nossos clientes 
serviços de auditoria que abranjam tanto a componente legal como a componente tecnológica. 

Neste sentido, vimos propor uma auditoria que visa verificar o pleno cumprimento da lei aplicável ao tratamento de dados 
pessoais, a realizar por PLMJ, e verificar a segurança e robustez dos sistemas de informação utilizados pela empresa, a 
realizar pela Critical Software. 

Parceria   
PLMJ & Critical Software
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ANÁLISE DO CASO 

A primeira fase será realizada através do 
envio de um questionário ao Cliente, no 
sentido de identificar os sistemas existentes e 
que tratam dados pessoais. Os resultados do 
questionário auxiliarão a preparar a segunda 
fase, descrita de seguida.

Do ponto de vista jurídico, a auditoria incidirá sobretudo sobre os processos e procedimentos em vigor na empresa, através da 
análise de documentação, como por exemplo, guias operacionais ou políticas internas destinados ao pessoal sobre tratamento 
de dados, termos e condições do website e política de privacidade, cláusulas sobre protecção de dados utilizadas em contratos 
comerciais, acordos de confidencialidade utilizados, notificações/pedidos de autorização e outra correspondência trocada com 
a Comissão Nacional de Protecção de Dados.

Do ponto de vista técnico, a auditoria analisará os sistemas de informação utilizados pela empresa, numa óptica de aferir o seu 
estado de segurança, isto é, identificar, entre outros, os fluxos de informação (de e para que sistemas) e a forma como a informação 
é armazenada e tratada.

Como se concretiza  
o serviço?

A fase três corresponde ao trabalho de 
análise feita aos sistemas de informação e aos 
processos e procedimentos relacionados com o 
tratamento de dados pessoais. É nesta fase que 
possíveis vulnerabilidades serão encontradas.

A segunda fase permitirá esclarecer dúvidas 
que possam surgir das respostas dadas ao 
questionário, bem como preparar a fase 
seguinte, a análise propriamente dita.

Toda a informação obtida nas fases anteriores 
será consolidada e sistematizada num 
documento final, a entregar ao Cliente com as 
conclusões do trabalho. O relatório identificará 
os eventuais problemas encontrados e proporá 
um plano de acção detalhado, tendo em vista 
a correcção dos mesmos. 4

RECOLHA E LEVANTAMENTO 
DE INFORMAÇÃO

ENTREVISTA COM 
COLABORADORES CHAVE

A auditoria 
incluirá quatro 
fases distintas:

1 2

4 3
ANÁLISE RELATÓRIO FINAL



Porquê 
PLMJ?
PLMJ tem comprovada experiência na assessoria jurídica em questões relacionadas com a protecção de dados pessoais. Esta 
experiência inclui a preparação e apresentação de notificações e pedidos de autorização e acompanhamento dos respectivos 
processos administrativos junto da CNPD, participação em projectos complexos de transferência internacional de dados, realização 
de auditorias para verificação do estado de cumprimento da lei, contencioso relativo a decisões da CNPD, assim como negociação 
de contratos (outsourcing, subcontratação, listbroking, transferência e comunicação de dados).

A Equipa de PLMJ especializada em questões relacionadas com a Protecção de Dados Pessoais reúne Advogados das áreas de 
Tecnologias de Informação e de Contencioso e inclui um antigo Vogal da CNPD.

CHAMBERS 
EUROPE
Ranking 2

EUROPEAN LEGAL 
500

Ranking 1

RECONHECIMENTOS PLMJ
TELECOMUNICAÇÕES, MEDIA E 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO (TMT)
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Equipa com experiência   
acumulada
O serviço “Auditoria - Protecção de Dados” é coordenado pelo Sócio PLMJ, Daniel Reis, especializado em Direito das 
Telecomunicações, Media e Tecnologias de Informação.

Dada a sua dimensão nacional, com Advogados em Lisboa, Porto, Coimbra, Açores, Guimarães, Viseu e Faro, estamos 
preparados para responder às necessidades dos clientes, assegurando igualmente o mesmo serviço, qualidade e dedicação 
nos escritórios membros de PLMJ International Legal Network, nomeadamente em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau, 
China e Brasil.

Para obter mais informações sobre PLMJ e os Advogados que compõem a Sociedade de Advogados pode consultar o site 
www.plmj.com.

CONTACTOS:
email: daniel.reis@plmj.pt   
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Porquê 
a CRITICAL Software
A CRITICAL Software é uma empresa global que fornece tecnologia de software fiável para sistemas de informação críticos 
para os negócios e/ou missão de empresas e organismos líderes nos seus mercados. As soluções de software da empresa 
ajudam os seus clientes a controlar custos e a melhorar o seu desempenho, fornecendo feedback em tempo real, necessário 
para identificar e resolver rapidamente problemas que inibem o processo, produto e melhorias de serviços. A CRITICAL 
Software trabalha em mercados exigentes que valorizam as boas soluções de engenharia informática, tais como: Aeronáutica, 
Espaço, Defesa & Segurança, Transportes, Indústria, Telecomunicações e Media, Finanças (Banca & Seguros), Sector Público, 
Energia & Mobilidade e Saúde. 

A experiência na entrega de projectos, juntamente com o conhecimento de domínio adquirido através de anos de experiência, 
fazem da CRITICAL Software um parceiro natural para o desenvolvimento de várias soluções onde se destaca o desenvolvimento 
de aplicações na área de segurança. No histórico de desenvolvimento de sistemas, a CRITICAL Software ajuda na definição 
de processos de engenharia, no desenho de soluções e no suporte ao desenvolvimento e integração de sistemas de missão 
crítica e prevenção.
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Equipa com experiência   
acumulada
A abordagem da CRITICAL Software em área de segurança inclui a aplicação e análise de infraestruturas a partir de uma 
perspetiva arquitetónica, tecnológica e de processo. 

As avaliações de segurança são realizadas de forma independente e constituem uma poderosa ferramenta de gestão, 
apoiando os seus clientes na validação do desempenho dos seus providers e na prevenção de potenciais ameaças à segurança 
dos seus sistemas.

A CRITICAL Software foi fundada em 1998, tem sede em Coimbra, escritórios em Lisboa e Porto e marca presença, através 
de subsidiárias, em Southampton e Yeovil (Reino Unido), Frankfurt (Alemanha), Califórnia (EUA), São Paulo (Brasil), Maputo 
(Moçambique) e Luanda (Angola). 

A empresa possui um sistema de gestão de qualidade com certificações CMMI® Nível 5, ISO 9001:2008 Tick-IT, EN 9100, 
AQAP 2110 e 2210 (NATO), e implementa também as normas ISO 12207 e ISO 15504 (SPICE).

Para obter mais informações sobre a CRITICAL Software pode consultar o site www.criticalsoftware.com.

CONTACTO:
email: info@criticalsoftware.com 
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www.plmj.com                   email geral: plmjlaw@plmj.pt                  PLMJ - Sociedade de Advogados R.L.

LISBOA (SEDE)
Av. da Liberdade, 224 
Edifício Eurolex 
1250-148 Lisboa 
Portugal
T. (+351) 213 197 300 
F. (+351) 213 197 400

PORTO
Rua S. João de Brito 
605-E, 1º - 1.2 
4100-455 Porto 
Portugal
T. (+351) 226 074 700 
F. (+351) 226 074 750

FARO
Rua Pinheiro Chagas 
16 - 2º Andar 
8000-406 Faro 
Portugal
T. (+351) 289 887 630 
F. (+351) 289 887 639

www.plmjnetwork.com

O MUNDO PLMJ NUM ÚNICO PORTAL 
PLMJ dispõem  de um site completo e actualizado onde poderá encontrar todas as informações detalhadas sobre a Sociedade. Visite www.plmj.com e    
registe-se para ter acesso a divulgação de notas informativas, guias de investimento, seminários, conferências, business breakfasts, exposições e muitas outras 
notícias e eventos do seu interesse.

SIGA-NOS NO LINKEDIN
www.linkedin.com/company/plmj
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CENTRO E LESTE EUROPEU

CABO VERDE

ANGOLA

CHINA

MACAU

PORTUGAL

BRASIL
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SUIÇA


