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ACIB Protecção de dados

Vem aí uma “revolução”
Pedro Granja
Texto e foto

Já entrou em vigor, mas
só será aplicado a partir
de 25 de Maio, o Regu-
lamento Geral de Protec-
ção de Dados (RGPD),
mecanismo classificado
como uma autêntica “re-
volução empresarial da
era digital”, pela socieda-
de de advogados Nuno
Cerejeira Namora, Pedro
Marinho Falcão & Asso-
ciados, que levou uma
equipa de seis pessoas,
sexta-feira, 26 de Janei-
ro, ao Salão Nobre da As-
sociação Comercial e In-
dustrial de Barcelos
(ACIB) para uma sessão
de esclarecimento que
lotou o espaço.
Na prática, este regula-
mento, já em funciona-
mento, há anos, em vá-
rios países da União Eu-
ropeia, dá oito novos di-
reitos aos titulares de

dados pessoais, sendo de
destacar dois: o direito
de corrigir, limitar e apa-
gar os dados pessoais,
apelidado de “direito ao
esquecimento”; e o direi-
to à portabilidade dos
dados pessoais. O advo-
gado Nuno Namora deu
o exemplo de um traba-
lhador que cessa o seu
vínculo laboral com uma
determinada empresa, e
que agora passará a ter
o direito de exigir ao seu
anterior empregador que
apague todos os seus re-
gistos e dados que foram
sem “tratados” na em-
presa, relacionados, por
exemplo, com baixas mé-
dicas, faltas, avaliações
ou processos disciplina-
res.
A empresa será obrigada
a “fazer prova” da elimi-
nação desses dados e a
proceder a “migração”
de todo o histórico da
pessoa em questão para

a nova entidade empre-
gadora ou, se for caso,
disso, para o novo pres-
tador de serviços (ex.
bancos ou seguradoras).
Os dados pessoais são,
segundo o advogado,
João Paulo Meireles, “o
petróleo do século XXI”,
uma “mina de fazer di-
nheiro” para empresas
que pretendem, com o
acesso a eles, saber o
perfil de cada potencial
consumidor. Esta foi uma
das razões para a imple-
mentação desta lei que
irá provocar mudanças
de relevo no funciona-
mento do mundo empre-
sarial, mas não só, como
referiu Nuno Namora.
Todas as entidades, pri-
vadas ou públicas, estão
sujeitas ao RGPD, à ex-
cepção dos tribunais e de
investigações sobre casos
de branqueamento de
capitais, pedofilia e terro-
rismo.


