
RGPD. UM ANO DEPOIS, AINDA HÁ
MUITO POR FAZER NAS EMPRESAS
A 25 de maio de 2018, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) entrou em vigor e com ele chegou, ironicamente,
"a maior onda de spam de sempre". Com a poeira assente, qual é o nível de cumprimento das novas regras?

Oaixo,
muito baixo.

A resposta é curta
e concisa, mas não

satisfaz as exigên-
cias regulatórias do novo Re-

gulamento Geral de Proteção
de Dados (RGPD), criado pela
União Europeia para tentar
adicionar camadas extra de

privacidade aos cidadãos eu-

ropeus. No entanto, a liberda-
de dada pela UE a cada um dos

28 Estados-membros para
adaptar o conjunto de regras
ao seu sistema legislativo in-
terno criou dispersão, quando
o objetivo deveria ser a união
de esforços nesta missão de

defesa do direito à privacida-

de. Raquel Brízida Castro, es-

pecialista de cibersegurança da

Andersen Tax & Legal, defende

que "nos últimos dois anos as-

sistimos a uma overdose regu-
latória da UE" sobre este tema e

que é "necessário rever o siste-

ma" para harmonizar diretivas,

mas igualmente para facilitar
a vida às empresas na hora de

aplicar o RGPD.

A também professora au-
xiliar na Faculdade de Direito
de Lisboa deixou o alerta du-
rante uma conferência promo-
vida pela consultora Moneris,
no ISEG, em Lisboa, que de-
dicou um dia à reflexão sobre

o primeiro ano desde a imple-

mentação do regulamento e as

suas implicações na gestão das

empresas. Sobre esta questão,
João Gomes, partner da Mo-

neris, sublinha que, 12 meses

depois, "alguma coisa mudou,
mas ainda não se nota muito",
em grande medida pela falta de

orientação nas organizações,

que não têm plena consciência

do que precisam de fazer para
estar conformes. "Com pou-
cos recursos para o dia a dia

das empresas, esta é mais uma
dificuldade" para os gestores,

que, no entanto, não a devem

ignorar nem desvalorizar. Ra-

quel Brízida Castro acredita que
"as empresas devem olhar para

o RGPD como uma oportuni-
dade de arrumar a casa" e me-
lhorar a sua organização inter-

na, algo com que João Nunes,

partner da consultora, concor-

da. "[As organizações] podem
vir a melhorar em processos e

segurança, é encarar isto como

um investimento", afirma.

Por outro lado, se não exis-
tem já dúvidas sobre a impor-
tância de cumprir as regras do

RGPD, existe ainda muita falta

de conhecimento sobre o que
é, de facto, o regulamento e de

que forma impada as empre-
sas. Neste campo, Jesualdo Fer-

nandes, professor de Sistemas

de Informação do ISEG, recor-



da que também "os CV que as

empresas recebem ou as fo-
lhas de Excel espalhadas pelos

computadores" das organi-
zações representam um risco
no cumprimento das regras.

É, por isso, fundamental
que se estudem e se apliquem
"técnicas de anonimização de

dados", assim como urge cri-
ar uma cultura de dará gover-
nance nas estruturas empresa-
riais. " O data govemance deve

suportar a estratégia das orga-
nizações", defende.

Mas existem medidas prá-
ticas, algumas de implemen-
tação simples, que os gestores
devem ter em atenção. Desde o

"mapear a informação", suge-
rido por João Gomes, à restri-

ção mais rigorosa dos acessos

internos aos dados dos clientes

ou colaboradores, o importante
é agir. Leandra Dias, especialis-
ta em segurança da Primavera

BSS, refere que é essencial ga-
rantir que dentro de uma em
presa só tem acesso à informa-
ção quem realmente precisa.
"Não faz sentido que alguém da

contabilidade conheça o moti-
vo da baixa de um funcioná-
rio", exemplifica.

Contudo, e embora a neces-
sidade de aplicar ética à gestão
de dados seja consensual, algo
com que todos os intervenien-
tes da conferência concordam é

a formação. Criar regras inter-
nas sobre tratamento de dados,

mas também garantir que to-
dos os colaboradores estão en-
volvidos neste processo e que
todos compreendem não só as

mais-valias da sua aplicação
mas também as consequências
da não aplicação do RGPD. Es-
tas consequências, alertam os

participantes, são sancionató-
rias, mas extensíveis a ataques
cibernéticos que podem pôr
em causa os dados de clien-
tes e, no limite, a continuida-
de da atividade das empresas,

que podem não resistir a uma
ameaça deste tipo.

LEGISLAÇÃO E SUPERVISÃO

Apesar de ser responsável por
garantir o cumprimento do

RGPD, a Comissão Nacional de

Proteção de Dados (CNPD) "não

tem orçamento para o fazer",
alerta Eduardo Castro Mendes,
data protection ofßcer (DPO)
da Área Metropolitana do Por-
to e associado da Nuno Cere-

jeira Namora, Pedro Marinho
Falcão & Associados. O respon-
sável, que brinca com "a maior
lei antispam que criou a maior
onda de spam", aludia ao aler-
ta deixado pela presidente da
CNPD sobre a falta de verbas

e de pessoal qualificado para
levar a cabo ações de supervi-
são e fiscalização nas empresas.

Outra das críticas que se fi-
zeram ouvir, de forma genera-
lizada, durante a conferência:
"A privacidade no contexto dos

negócios: uma visão transver-
sal sobre o RGPD", prendeu-se
com a aprovação de legislação
nacional sobre o tema. Raquel
Brízida Castro defende que
"o Estado tem de ser claro com
as entidades sobre as regras" a

aplicar, sendo que uma das

íòrmas de o fazer é através da

publicação de uma lei sobre

o regulamento. A deputada
Andreia Neto, coordenadora
do grupo de trabalho sobre o
RGPD no Parlamento, garantiu
perante a plateia que foi pre-
ciso tempo para ouvir as em-
presas e os cidadãos de forma
a construir unia proposta de
lei à medida das necessidades.
"Os pedidos, preocupações e
anseios continuam, mas che-

gou o momento de pôr um
ponto final neste processo",
disse, garantindo que o proces-
so legislativo está praticamen-
te terminado, faltando apenas
a votação final na Assembleia
da República.

"Aquilo que se exige
à Google não

é o mesmo que se
exige a uma pequena

empresa portuguesa",
afirma Eduardo Castro
Mendes, DPO da Área

Metropolitana do Porto

"O dato govemance
deve suportar

a estratégia das

organizações", na

opinião de íesualdo

Fernandes,
professor do ISEG

"O processo legislativo
está praticamente
terminado", anunciou
Andreia Neto,
deputada do PSD

"Nos últimos dois anos assistimos a uma overdose regulatóría
da UE", reclama Raquel Brízida Castro, Andersen Tax & Legal


