
Dados Pessoais Passo a Passo 
PREPARE A SUA EMPRESA PARA O NOVO 
REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
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A publicação no dia 4 de maio de 2016 do novo Regulamento Geral de 
Proteção de Dados constitui o momento mais importante dos últimos 20 
anos da regulação do tema dos dados pessoais. 

O regime em vigor é anterior à explosão da Internet e do surgimento da 
economia digital em que nos movemos hoje, pelo que inevitavelmente 
as alterações introduzidas pelo Regulamento são profundas e afetarão a 
generalidade das empresas. 

Privacy by Design e Privacy by Default, a obrigação de designar um 
encarregado para a proteção de dados, regras sobre pseudominização de 
dados, a alteração das regras sobre obtenção de consentimento, novas regras 
sobre consentimento de menores, a eliminação do sistema de notificações 
e autorizações, a implementação do direito ao esquecimento, a criação 
de obrigações acrescidas para os subcontratados, a introdução de coimas 
de valor muito elevado e obrigações de informação relativas a quebras de 
segurança, são algumas das inovações introduzidas por este diploma. O 
Regulamento prevê um período de adaptação de 2 anos, entrando em vigor 
no dia 25 de maio de 2018. 

Regulamento 
Geral de 
Proteção 
de Dados

Em que consiste 
o serviço?

O novo Regulamento marca uma alteração de paradigma, na medida em que 
os dados pessoais deixarão de ser uma preocupação com um âmbito específico 
para assumir uma relevância central na organização das empresas e no 
desenvolvimento da sua atividade. 

Os conceitos de Privacy by Design e Privacy by Default exigem que a proteção 
dos dados pessoais seja considerada em todos os processos e departamentos 
das empresas. 

O serviço de preparação das empresas para a adaptação do novo 
regulamento de proteção de dados consiste na disponibilização de uma 
série de materiais e ferramentas que visam ajudar as empresas a cumprir  
as novas regras, nomeadamente um guia  operacional, formação para 
juristas e não juristas e a disponibilização de uma linha de atendimento 
para encarregados para a proteção de dados.

PLMJ lança este novo serviço de preparação 
das empresas para a adoção do novo 
regulamento de proteção de dados para 
compreender e aplicar as novas regras, com 
vista à criação e desenvolvimento de uma 
cultura empresarial de compliance no que 
diz respeito à proteção de dados pessoais. 
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A abordagem de PLMJ - prática e orientada para o negócio dos seus clientes – 
visa suavizar  o processo de adaptação, associado a uma transformação com 
esta dimensão, e contribuir para o seu sucesso através de:

Como pode 
PLMJ ajudar?

DIAGNÓSTICO

Análise da situação da 
empresa em termos 
de dados pessoais.

GUIA PRÁTICO
Disponibilização de um guia 
prático de interpretação e de
aplicação das normas legais.

AÇÕES DE FORMAÇÃO  

Ações de formação 
desenhadas para juristas 
e não juristas sobre as 
alterações introduzidas pelo 
novo regulamento geral de 
proteção de dados.

 LINHA DE ATENDIMENTO 

Acompanhamento personalizado e 
continuado dirigido a encarregados 
para a proteção de dados.
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“The team understands what the client is looking 
for and presents pragmatic solutions 
and clear recommendations.”
Client reference from Chambers and Partners
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Referência da Advocacia em Portugal e a nível internacional, há quase 
50 anos, PLMJ destaca-se pela dedicação aos seus Clientes, dinamismo, 
capacidade de inovação e qualidade dos seus serviços. PLMJ é um escritório 
full-service, de elevada especialização, focado em acrescentar valor  
às atividades dos Clientes. Uma Sociedade com elevados padrões éticos, 
coesa, solidária e competitiva, orientada para a prestação de serviços 
jurídicos de excelência.

PLMJ 
um Parceiro 
de Confiança

270 ADVOGADOS

49 ANOS DE EXPERIÊNCIA

COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL

SERVIÇOS JURÍDICOS PREMIUM

KNOW-HOW & ESPECIALIZAÇÃO

ENFOQUE NO CLIENTE

SERVIÇO 24/7
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key  
contact DANIEL REIS

Sócio e Coordenador da Equipa de TMT
Tel.: (+351)  213 197 313 
daniel.reis@plmj.pt

PLMJ congrega numa única equipa o conjunto de Advogados que se dedicam 
às matérias relativas aos setores das Telecomunicações, dos Media e das 
Tecnologias de Informação (TMT), criando dessa forma as condições para 
uma abordagem integrada que permite potenciar a qualidade dos serviços 
prestados à generalidade dos seus Clientes.

A Equipa tem uma larga experiência na assessoria jurídica a empresas, 
operadores e investidores, nacionais e internacionais, dos setores das 
Telecomunicações, dos Media e das Tecnologias de Informação, em áreas 
que vão da regulação das Comunicações Eletrónicas, da Televisão e da 
Comunicação Social à aquisição e licenciamento de Software, passando pelo 
Comércio Eletrónico, a Proteção de Dados, o Fornecimento de Hardware, o 
Outsourcing de Sistemas de Informação ou as Assinaturas Eletrónicas.

PLMJ tem também um forte track record na assessoria jurídica em questões 
relacionadas com a proteção de dados pessoais. Esta experiência inclui:

- A preparação e apresentação de notificações e pedidos de autorização e 
acompanhamento dos respetivos processos administrativos junto da CNPD; 

- Participação em projetos 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).

O regime legal da proteção dos dados pessoais é muito abrangente e afeta de 
forma transversal a maioria das empresas que desenvolvem a sua atividade em 
Portugal. Esta realidade é, infelizmente, ignorada por um número significativo 
de empresas. As sanções previstas na lei concretizam-se em responsabilidade 
criminal e contraordenacional. 

Proteção 
de Dados

A sua proteção com os melhores especialistas.
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“This major Portuguese firm 
maintains a solid reputation 
in this sector, with commentators 
praising its impressive client list 
and strong case history.”
Client reference from Chambers and Partners
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Prémios e Reconhecimentos

MELHOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS PORTUGUESA
Who’s Who Legal  2016, 2015, 2011-2006

Chambers European Excellence Awards 2014, 2012, 2009, Top Ranked 2016, 2015

MELHOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS IBÉRICA
The Lawyer European Awards 2015, 2012

TOP 5 - GAME CHANGERS DOS ÚLTIMOS 10 ANOS
TOP 50 - SOCIEDADES DE ADVOGADOS MAIS INOVADORAS DA EUROPA
Financial Times - Innovative Lawyers Awards 2015-2011

Os Advogados que integram a Equipa de Proteção de Dados são internacionalmente 
reconhecidos como líderes na sua área de especialização.



www.plmj.com  www.plmjnetwork.com

SIGA-NOS NO LINKEDIN

O MUNDO PLMJ NUM ÚNICO PORTAL
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.
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