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REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS –
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LEI NACIONAL DE EXECUÇÃO DO RGPD –

Na sua redação atual…
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PRINCÍPIO DA MINIMIZAÇÃO DOS DADOS

Questionário sobre Saúde Mental durante a pandemia

[texto sobre] Confidencialidade e Anonimato
Universo do questionário = Aprox. 50 pessoas

IDADE _____

GÉNERO: M/F = _____

ESTADO CIVIL: ____________

UNIDADE ORGÂNICA: ____________________

ESCOLARIDADE:
- 1.º ciclo ensino básico
- 2.º ciclo ensino básico
- Ensino secundário (10.º e 11.º ano)
- 12.º ano
- Licenciatura
- Mestrado/doutoramento/pós-doutoramento

OBSERVAÇÕES ______________________

Questionário sobre Saúde Mental durante a pandemia

[proposta de reformulação do texto sobre 
Confidencialidade e Anonimato]

IDADE [ introdução de opções balizadas cronologicamente]
20-30
30-40

GÉNERO [ RETIRAR ]

ESTADO CIVIL[ RETIRAR ]

UNIDADE ORGÂNICA [ RETIRAR ]

ESCOLARIDADE: [ RETIRAR ]

OBSERVAÇÕES [ RETIRAR ]
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Como aplicar?



Função de arquivo

Atividade 
administrativa

Atividade 
patrimonial
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Conserva Elimina



PROTEÇÃO DE DADOS DESDE A CONCEÇÃO E POR DEFEITO – 3 Propostas estratégicas 

 Criar a figura do gestor documental equiparada ao Document Controller das empresas britânicas;

 Oferecer transversalidade à função de arquivo, à semelhança das funções de recursos humanos, jurídica, informática,     
finanças, comunicação, entre outras; 


 Criar/reajustar uma unidade orgânica que integre gestão documental, proteção de dados, acesso à 
 informação administrativa, qualidade e auditoria – Auditoria e consultoria interna 
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PROTEÇÃO DE DADOS DESDE A CONCEÇÃO E POR DEFEITO – 3 Propostas instrumentais

o Inclusão obrigatória de cláusulas técnicas de natureza arquivística em cadernos de encargos para a 
contratação de sistemas de informação (ex.: classificação e avaliação…)

o Publicitar todos os procedimentos administrativos suscetíveis de entrarem nas finalidades de arquivo de 
interesse público (ex.: Registo biográfico dos trabalhadores, obra de urbanização…) 

o Informar os titulares de dados pessoais em todos os documentos que lhes são exigidos pelas organizações 
sobre todas as implicações da recolha dos seus dados, forma de gestão e conservação e, consoante o caso,   
transmissão a terceiros (ex.: requerimentos, formulários para aceder a bens e serviços, eventos, etc.)
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Um Dia na Vida do Arquivista

Classificar e avaliar os documentos 
e determinar as melhores práticas 

para a sua circulação

Administrar plataformas 
informáticas de gestão documental 

Determinar a origem, a importância 
e as condições físicas dos 
documentos de arquivo

Auxiliar os serviços na organização 
dos seus documentos para 

salvaguardar património arquivístico e 
memória institucional
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Paulo Freire, filósofo brasileiro
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CNPD
Deliberação n.º 241/2014

CADA
Parecer n.º 323/2016
Parecer n.º 98/2013
Parecer n.º 24/2014
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Sociedade da InfoComunicação

Sinais distintivos de que “algo” diferente já emergiu e ganhou vida própria:

• O uso do e-mail  (do pessoal para o profissional)

• Redes sociais

• Partilha de documentos em múltiplas plataformas digitais

• (Auto)formação em qualquer lugar, a qualquer hora, quando eu quiser

• Teletrabalho 
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Grato pela vossa atenção!

Bruno Castro Pereira
bcastropereira@gmail.com
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