
NEWSLETTER DEZEMBRO 2016  

 

 

Lisboa 

Av. Da Liberdade, 245, 4-A, 1250-140 

T. + 351 215844612 

lisbon@fernandomessias.pt 

Foi publicado no passado dia 4 de maio de 

2016, o Regulamento (UIE) 2016/679 do Parla-

mento Europeu e do Conselho de 27 de abril 

de 2016, relativa à proteção das pessoas sin-

gulares no que respeita ao tratamento de da-

dos pessoais e à livre circulação desses da-

dos. O novo regulamento vem revogar a Dire-

tiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados). 

Sendo a proteção de dados um direito funda-

mental em Portugal e na União Europeia, os 

cidadãos ocupam um lugar central nesta 

transformação. 

O novo Regulamento será aplicável a todas 

as empresas que procedam ao tratamento 

de dados pessoais no espaço da União Euro-

peia, mesmo que estejam sediadas fora da 

EU, entrando em vigor dia 25 de maio de 

2018. 

O regulamento tem como objetivo contribuir 

para a realização de um espaço de liberda-

de, segurança e justiça e de união económi-

ca, para o progresso económico e social, a 

consolidação e a convergência das econo-

mias a nível do mercado interno e para o 

bem-estar das pessoas singulares. 

O regulamento pretende facilitar o exercício 

pelo titular dos dados dos direitos que lhe são 

conferidos, incluindo procedimentos para soli-

citar, a titulo gratuito, o acesso a dados pes-

soais, a sua retificação ou o seu apagamento 

e o exercício do direito de oposição. 

 

OS DADOS PESSOAIS: entende-se por dados pes-

soais a informação relativa a uma pessoa sin-

gular identificada ou identificável. Os dados 

pessoais são objeto de um tratamento lícito, 

leal e transparente em  relação ao titular dos 

dados.  São adequados, pertinentes e limita-

dos ao que é necessário relativamente às fi-

nalidades para as quais são tratados. 

 

DIREITO AO APAGAMENTO DOS DADOS - ”direito a 

ser esquecido”: O titular pode exigit o apa-

gamento dos seus dados pessoais mediante 

condições. 

NOVO REGULAMENTO SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
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DIREITO DE PORTABILIDADE DOS DADOS: O titular dos 

dados tem o direito de receber os dados pes-

soais que lhe digam respeito e que tenha for-

necido, num formato estruturado, de uso cor-

rente e de leitura automática, e o direito de 

transmitir esses dados para outro responsável 

pelo tratamento, o que irá melhorar e facilitar 

a mudança de prestador de serviços. 

 

A RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL PELO TRATAMEN-

TO 

Tendo em conta a natureza, o âmbito, o con-

texto e as finalidades do tratamento dos da-

dos, bem como os riscos para os direitos e 

liberdades das pessoas singulars, o re-

sponsável pelo tratamento aplica as medidas 

técnicas e organizativas que forem ade-

quadas para assegurar e poder comprovar 

que o tratamento é realizado em conformi-

dade com o presente regulamento. Cada 

responsável pelo tratamento conserva um 

registo de todas as atividades de tratamento 

sob a sua responsabilidade. 

Há várias obrigações novas, como por exem-

plo, a eventual obrigação de nomear um en-

carregado da proteção de dados, a 

obrigação de comunicar as quebras de se-

gurança às autoridades e aos cidadãos 

afetados, utilizar as tecnologias como a pseu-

donimização e a cifragem dos dados pes-

soais. 

 

SANÇOES 

Todos os titulares de dados têm direito a 

apresentar reclamação a uma autoridade de 

control se este considerer que o tratamento 

dos seus dados pessoais viola o regulamento. 

O novo regulamento aposta na fiscalização  

e na aplicação de coimas. No caso de vio-

lações de menor gravidade poderá atingir 10 

milhões de euros ou 2% do volume mundial 

de negócios do grupo e nos casos mais 

graves podem ascender a 20 milhões de eu-

ros ou 4% de volume de negócios mundial. 

 

PUBLICAÇÕES -   Fernando Messias Law Office  

LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  
Disponível aqui 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de cinco 

estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e qualitati-

vas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteadoras das con-

clusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da sua importância 

enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à dinâmica relacional e 

diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora de bem-estar é um pro-

cesso interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado para o desempenho organiza-

cional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  

http://www.bertrand.pt/ficha/lideranca-e-bem-estar?id=17038066

