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26 de abril  
 

 

09h30 – Abertura 

Prof. Doutor Sebastião Feyo de Azevedo, Reitor da U. Porto 

Profª. Doutora Maria Amélia Ferreira, Diretora da FMUP 

 

10h00 – Tema I – Profª. Doutora Luísa Neto (FDUP) 

1. Privacidade e proteção de dados na Constituição de 1976 

2. Antecedentes do RGPD 

3. O princípio da finalidade em sede de proteção de dados 

4. Condições de licitude dos tratamentos dos dados 

5. Direitos dos titulares dos dados 

 

12h30m – Debate 

 

Pausa para almoço 

 

14h30 – Tema II – Prof. Doutor Luís Antunes (FCUP) 

Estudos de avaliação de impacto de privacidade, sistemas de informação e medidas de segurança. 

 

16h00 – Intervalo (Coffee break) 

 

16h30 - Debate 

 

 

 

  



27 de abril 
 

 

09h30 – Sessão de Trabalho com os Grupos da Universidade do Porto constituídos 

por áreas funcionais  

Dando continuidade às sessões de trabalho com os grupos constituídos no âmbito do Plano de Ação 

da Universidade do Porto para a implementação de mecanismos legais e técnicos adequados às 

especificidades do Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (EU) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016), o Grupo nomeado pelo Reitor irá 

apresentar a metodologia de trabalho delineada e que consiste no mapeamento dos processos de 

recolha, divulgação, tratamento e armazenamento de dados pessoais nas restantes áreas, a saber: 

GT4- Investigação e Inovação; GT5 – Económico, Financeiros e Compras, incluindo os Projetos e a 

Auditoria Interna; GT7 – Infraestruturas e Instalações; GT8 – Secretariados e apoio a Órgão de 

gestão e Expediente; GT9 – Comunicação e Imagem e Cultura; GT12 – Atividades Clinicas. 

 

Pausa para almoço 

 

14h30m – Tema III – Dr.ª Isabel Cruz (Secretária Geral da CNPD) 

Demais Obrigações do Responsável pelo Tratamento de Dados  

 

16h45m - Debate 

 

Encerramento 

Dr. José João Soares Miranda Coelho, Diretor dos Serviços Partilhados da U. Porto 

 

 

 

 

Organização: 

Universidade do Porto - Grupo de trabalho para Implementação de Medidas Organizativas e 

Técnicas Relativas ao RGPD. 

 
 
Notificação: 
No âmbito das Jornadas, os dados pessoais (nome, entidade constitutiva, n.º mecanográfico e endereço de email) serão 
recolhidos e utilizados com a finalidade da gestão do mesmo e reporte à tutela.  A comunicação dos dados pessoais 
constitui uma obrigação legal e contratual e é um requisito necessário, assim sendo, a recusa do seu fornecimento 
impossibilita o processo de inscrição e respetiva participação nas jornadas. 
 
Dados Pessoais: 
- Nome 
- Entidade Constitutiva 
- Número mecanográfico 
- Endereço de email 
 
Finalidade: 
Os dados pessoais são usados para o registo, gestão dos participantes nas Jornadas e reporte à tutela. 
 
Armazenamento: 
Os dados serão mantidos enquanto necessários para as finalidades indicadas. 


