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I. – Contexto Legal  

Artigo 35º - Avaliação de impacto sobre a proteção de dados 
1. Quando um certo tipo de tratamento, em particular que utilize novas tecnologias e tendo em 
conta a sua natureza, âmbito, contexto e finalidades, for suscetível de implicar um elevado risco 
para os direitos e liberdades das pessoas singulares, o responsável pelo tratamento procede, 
antes de iniciar o tratamento, a uma avaliação de impacto das operações de tratamento 
previstas sobre a proteção de dados pessoais. Se um conjunto de operações de tratamento que 
apresentar riscos elevados semelhantes, pode ser analisado numa única avaliação. 
2. Ao efetuar uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados, o responsável pelo 
tratamento solicita o parecer do encarregado da proteção de dados, nos casos em que este 
tenha sido designado. 
3. A realização de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados a que se refere o nº1 
é obrigatória nomeadamente em caso de: 
a. Avaliação sistemática e completa dos aspetos pessoais relacionados com pessoas singulares, 
baseada no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis, sendo com base nela 
adotadas decisões que produzem efeitos jurídicos relativamente à pessoa singular ou que a 
afetem significativamente de forma similar; 
b. Operações de tratamento em grande escala de categorias especiais de dados a que se refere 
o artigo 9º, nº 1, ou de dados pessoais relacionados com condenações penais e infrações a que 
se refere o artigo 10º; ou 
c. Controlo sistemático de zonas acessíveis ao público em grande escala; 
4. A autoridade de controlo elabora e torna pública uma lista dos tipos de operações de 
tratamento sujeitos ao requisito de avaliação de impacto sobre a proteção de dados por força 
do nº 1. A autoridade de controlo comunica essas listas ao Comité referido no artigo 68º. 
5. A autoridade de controlo pode também elaborar e tornar pública uma lista dos tipos de 
operações de tratamento em relação aos quais não é obrigatória uma análise de impacto sobre 
a proteção de dados. A autoridade de controlo comunica essas listas ao Comité. 
6. Antes de adotar as listas a que se referem os nºs 4 e 5, a autoridade de controlo competente 
aplica o procedimento de controlo da coerência referido no artigo 63º sempre que essas listas 
enunciem atividades de tratamento relacionadas com a oferta de bens ou serviços a titulares de 
dados ou com o controlo do seu comportamento em diversos Estados--Membros, ou possam 
afetar substancialmente a livre circulação de dados pessoais na União. 
7. A avaliação inclui, pelo menos: 
a. Uma descrição sistemática das operações de tratamento previstas e a finalidade do 
tratamento, inclusive, se for caso disso, os interesses legítimos do responsável pelo tratamento; 
b. Uma avaliação da necessidade e proporcionalidade das operações de tratamento em relação 
aos objetivos; 
c. Uma avaliação dos riscos para os direitos e liberdades dos titulares dos direitos a que se refere 
o nº1; e 
d. As medidas previstas para fazer face aos riscos, incluindo as garantias, medidas de segurança 
e procedimentos destinados a assegurar a proteção dos dados pessoais e a demonstrar a 
conformidade com o presente regulamento, tendo em conta os direitos e os legítimos interesses 
dos titulares dos dados e de outras pessoas em causa. 
8. Ao avaliar o impacto das operações de tratamento efetuadas pelos responsáveis pelo 
tratamento ou pelos subcontratantes, em especial para efeitos de uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados, é tido na devida conta o cumprimento dos códigos de conduta 
aprovados a que se refere o artigo 40º por parte desses responsáveis ou subcontratantes. 
9. Se for adequado, o responsável pelo tratamento solicita a opinião dos titulares de dados ou 
dos seus representantes sobre o tratamento previsto, sem prejuízo da defesa dos interesses 
comerciais ou públicos ou da segurança das operações de tratamento. 
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10. Se o tratamento efetuado por força do artigo 6º, nº1, alíneas c) ou e), tiver por fundamento 
jurídico o direito da União ou do Estado-Membro a que o responsável pelo tratamento está 
sujeito, e esse direito regular a operação ou as operações de tratamento específicas em questão, 
e se já tiver sido realizada uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados no âmbito de 
uma avaliação de impacto geral no contexto da adoção desse fundamento jurídico, não são 
aplicáveis os nºs 1 a 7, salvo se os Estados-Membros considerarem necessário proceder a essa 
avaliação antes das atividades de tratamento. 
11. Se necessário, o responsável pelo tratamento procede a um controlo para avaliar se o 
tratamento é realizado em conformidade com a avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados, pelo menos quando haja uma alteração dos riscos que as operações de tratamento 
representam. 
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II. Questões preliminares 

1. Data: 
2. Título e descrição da aplicação/ projeto:  

 

  
3. Nome do Responsável da aplicação/projeto:                                                     Contacto:  
4. Identificação do Responsável Local de Proteção de Dados: 
5. Identificação do Encarregado de Proteção de Dados 

Isabel Tavares da Silva 
6. O projeto processa dados pessoais?  Sim ____ Não_____ 

Se respondeu SIM, para que propósito: 
 

 
 
 

7. Se respondeu à questão 6 SIM, as operações de processamento encontram-se incluídas 
na lista opcional na qual a autoridade de controlo exclui a execução DPIA (artigo 35, n.º 
5)? 1 Sim______Não_________ 

                                                           
1 No Regulamento n.º 1/2018, de 16 de outubro, a CNPD aprova a seguinte lista de tratamentos de 
dados pessoais sujeitos a avaliação de impacto sobre a proteção de dados, que acrescem aos previstos 
no n.º 3 do artigo 35.º do RGPD. 1. Tratamento de informação decorrente da utilização de dispositivos 
eletrónicos que transmitam, por redes de comunicação, dados pessoais relativos à saúde; 2. 
Interconexão de dados pessoais ou tratamento que relacione dados pessoais previstos no n.º 1 do artigo 
9.º ou no artigo 10.º do RGPD ou dados de natureza altamente pessoal4 ; 3. Tratamento de dados 
pessoais previstos no n.º 1 do artigo 9.º ou no artigo 10.º do RGPD ou dados de natureza altamente 
pessoal5 com base em recolha indireta dos mesmos, quando não seja possível ou exequível assegurar o 
direito de informação nos termos da alínea b) do n.º 5 do artigo 14.º do RGPD; 4. Tratamento de dados 
pessoais que implique ou consista na criação de perfis em grande escala6 ; 5. Tratamento de dados 
pessoais que permita rastrear a localização ou os comportamentos dos respetivos titulares (por 
exemplo, trabalhadores, clientes ou apenas transeuntes), que tenha como efeito a avaliação ou 
classificação destes , exceto quando o tratamento seja indispensável para a prestação de serviços 
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8. Se SIM, qual a operação que não requer a execução do DPIA? _____________ 
9. Foi realizado anteriormente um DPIA para um tratamento de dados com natureza, 

âmbito, contexto e finalidades similares ao do tratamento em análise (artigo 35.º, n.º 
1)? SIM _____ NÃO _____ 
Se SIM, enumere os DPIA, s já executados: _______ 

10. Para o Tratamento de Dados em avaliação existe um fundamento jurídico no direito da 
UE ou de um Estado-Membro, que regule a operação de tratamento específica ou o 
respectivo o Estado-Membro considera desnecessário proceder a essa avaliação antes 
das atividades de tratamento?  SIM____ NÃO_______ 

  

                                                           
requeridos especificamente pelos mesmos; 6. Tratamento dos dados previstos no n.º 1 do artigo 9.º ou 
no artigo 10.º do RGPD ou ainda dos dados de natureza altamente pessoal8 para finalidade de arquivo 
de interesse público, investigação científica e histórica ou fins estatísticos, com exceção dos tratamentos 
previstos e regulados por lei que apresente garantias adequadas dos direitos dos titulares; 7. 
Tratamento de dados biométricos para identificação inequívoca dos seus titulares, quando estes sejam 
pessoas vulneráveis9 , com exceção de tratamentos previstos e regulados por lei que tenha sido 
precedida de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados; 8. Tratamento de dados genéticos 
de pessoas vulneráveis10, com exceção de tratamentos previstos e regulados por lei que tenha sido 
precedida de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados. 9. Tratamento de dados pessoais 
previstos no n.º 1 do artigo 9.º ou no artigo 10.º do RGPD ou dados de natureza altamente pessoal11 
com utilização de novas tecnologias ou nova utilização de tecnologias já existentes. 
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III- Questões que desencadeiam uma AIPD/ DPIA 
Se respondeu SIM às questões de 7 a 9, a AIPD/DPIA não é necessária. O tratamento de 
dados não é «suscetível de implicar um elevado risco», ou já existe uma AIPD/DPIA 
semelhante, ou existe fundamento jurídico ou faz parte de uma lista de operações de 
tratamento para as quais não seja necessária uma AIPD. 
NOTA: é obrigatório registar a informação que comprove a resposta que deu. Este 
registo servirá para ser apresentado à Autoridade Competente. 
 
Se respondeu NÃO às questões de 7 a 9, tenha em consideração a aplicação/ projeto e 
responda às seguintes questões: 
 

Questões Sim  Não Não 
sei 

1.As operações de processamento envolvem avaliação ou scoring? 
2 

 
  

2.As operações de processamento permitem decisões 
automáticas que produzem efeitos legais ou similares 
significativos nos titulares dos dados?3 

   

3.As operações de processamento envolvem monitorização 
sistemática?4 

   

4.São processados dados sensíveis? 5 
   

5. O processamento é considerado de larga escala? 6 
   

6. Estabelecem-se correspondência ou combinam-se conjuntos de 
dados?  

   

7.Existem dados relativos a titulares de dados vulneráveis ( 
considerando 75)?  

   

8. As operações de processamento envolvem novas soluções 
tecnológicas ou organizacionais? )7 

   

9.Os dados são transferidos para fora da EU?8 
   

10.O processamento da informação inibe os titulares de exercer 
um direito ou utilizar um serviço ou o estabelecimento de um 
contrato? 

 
  

 

Se respondeu SIM a uma das 10 questões acima prossiga para a AIPD/ DPIA. 

                                                           
2 Considerandos 71 e 91; 
3 Artigo 35.º, n.º 3, al. a); 
4 Artigo 35, n.º 3, al. c); 
5 Artigo 9.º; 
6 Considerando 91; 
7 Artigo 35.º, nº 1; Considerandos 89 e 91; 
8 Considerar lista de “Países aceites” pela Comissão. 
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IV – Data Privacy/ Protection Impact Assessment 

 

1. Que tipo de dados pessoais são processados? 
Dados Pessoais ____    Categorias especiais de dados ______    Dados judiciais ____ 
Detalhe: 

2. Quem são os destinatários dos dados? 
Pessoal autorizado _______Subcontratante_____Responsáveis de dados_______ 
Detalhe: 

 
3. Indique o período no qual os dados pessoais são retidos, e as razões para a 

determinação de tal período ou, se tal for possível, o critério para a determinação de tal 
período: 

 

 

 

4. Indique o(s) ativo(s) de suporte à aplicação/ projeto que processarão dados pessoais: 
 
Hardware ________ Processamento sem meios automáticos _____________ 
Software _________ Recursos humanos de uma unidade específica ________ 
Detalhes:  
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5. A aplicação/ projeto processa dados de acordo com regras aprovadas em Código de 
Conduta e estabelecido em conformidade com o Artigo 40.º do RGPD? 
SIM _____ NÃO______ 
Detalhes: 
 

 
 

6. Os propósitos para processamento indicados são específicos, explícitos e legítimos?  
SIM_____________ NÃO __________ 
Detalhes:  

7. A licitude para o tratamento foi identificada? 
SIM _____________ NÃO ___________ 
Se respondeu SIM, descreva as bases legais para cada um dos propósitos identificados. 

 
8. O processamento dos dados é adequado, relevante e limitado ao que é necessário em 

relação aos propósitos para os quais os dados são recolhidos (“minimização de dados”)? 
SIM ______              NÃO ______ 
Detalhes: 

 
9. Foi/será disponibilizada informação adequada ao titular dos dados? (Artigos 13.º e 14.º) 

SIM_____________ NÃO___________ 
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Detalhes: 

 
10. Os direitos dos titulares dos dados são respeitados? 

Direitos SIM NÃO 

Direito de acesso 
  

Direito à portabilidade 
  

Direito à rectificação 
  

Direito à eliminação 
  

Direito à restrição de tratamento 
  

11. Descreva as medidas de segurança adotadas: 

Medidas SIM NÃO 

Consentimento do titular dos dados 
  

Pseudonimização 
  

Anonimização 
  

Outras: 
  

 
  

 
12. Quais são as condições para transferência de dados para países terceiros ou 

organizações internacionais?  

 Os dados são transferidos_________ 

 Standard Model Clauses/ outros contratos formais______ 

 Decisões de adequabilidade __________ 

 BCR,s (Binding Corporate Rules)________ 

 Outras derrogações (Artigo 49º) ___________  
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V. Análise de risco 

A seguinte análise toma em consideração o risco elevado que a aplicação/ projeto pode causar 
aos direitos e liberdades dos titulares dos dados. Para cada risco, deve ser indicada a 
probabilidade de ocorrência e impacto caso a ocorrência se materialize.  

 

Tome em consideração os seguintes factores de avaliação: 

grau probabilidade impacto 

1 Sem probabilidade de ocorrência. 

Não vai acontecer. 

Sem impacto. O titular ou a organização não 
irão sofrer danos. 

2 Pode ocorrer no prazo de um ano. Danos não significativos nos direitos dos 
titulares. 

Pequenas inserções na comunicação social. 

Contraordenações diminutas. 

3  Poderá ocorrer em seis meses. Danos significativos nos direitos dos 
titulares. 

Contraordenações significativas. 

Extrema exposição na comunicação social. 

4 Poderá ocorrer muito brevemente. Danos elevados no titular ou organização. 

Perda de direitos, incumprimento legal, 
contraordenações elevadas. 

Extrema exposição na comunicação social. 

 

Avaliação do Risco 

# Risco Impacto 
(I) 

Probabilidade 
(P) 

Resultado 
(I*P) 

1 Descriminação do titular    

2 Roubo de identidade ou utilização indevida de 
dados do titular 

   

3 Perdas financeiras do titular    

4 Perdas de reputação do titular    

5 Perda de confidencialidade de dados pessoais 
(em particular se protegidos por segredo 
profissional) (ex.Databreach) 

   

6 Perda de dados (ex. ramsomware)    

7 Acesso não autorizado por decifra não 
autorizada ou compromisso de algoritmo 
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8 Outros danos sociais ou económicos 
significativos do titular 

   

9 Perdas de liberdades ou direitos do titular    

10 Impossibilidade do exercício de controlo dos 
dados por parte do titular 

   

11 Exposição de categorias especiais de dados (por 
falta de medidas adequadas de gestão de 
segurança para proteção de dados 

   

12 ………    

 

Selecione os resultados superiores a 8, identifique medidas de segurança, técnicas ou 
administrativas para redução do risco e relate o novo resultado baseando-se na aplicação de 
tais medidas. Se o resultado continuar a ser superior a 8, deve proceder à consulta prévia junto 
da Autoridade de Controlo. 

    

Risco 

# 

Medidas para  mitigação Novo 
resultado 

Consulta Prévia? 

(S/N) 
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Apreciação do DPO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Promotor/Investigador: __________________________________________________ 

O Encarregado Proteção de Dados: ___________________________________________ 

 


