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DESPACHO N.º 7 / 2018 

 

 

Assunto: IMPLEMENTAÇÃO DO REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) é o diploma europeu- Regulamento 

(EU) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 - que determina as 

regras relativas à proteção, ao tratamento e à livre circulação dos dados pessoais e que se aplica 

diretamente a todas as entidades que procedam ao tratamento desses dados, em qualquer Estado 

membro da União Europeia. Este novo quadro legislativo entrará em vigor a 25 de Maio de 

2018. 

Neste âmbito, e para o efeito de garantir na IGAS o cumprimento das novas regras sobre 

proteção de dados pessoais, determino: 

1- A criação de um grupo de trabalho para, no prazo de 30 dias, apresentar as medidas 

técnicas e organizativas que esta Inspeção-Geral terá de estabelecer, de modo a assegurar 

a sua conformidade com o novo diploma. 

2- O grupo de trabalho será constituído pela Chefe de Divisão da DCAP Elisabet Fernandes, 

pelas Lic. Paula Ribeiro, Elisabete Nunes e Dina Maria Santos. 

3- A publicação no sítio da IGAS de um Comunicado Informativo, no qual se dá 

conhecimento às entidades da área da saúde e aos cidadãos do compromisso e empenho 

desta Inspeção-Geral, em atuar em conformidade com as novas regras do referido 

Regulamento, bem como da formação daquele grupo de trabalho. 

4- As questões suscitadas sobre a implementação e o exercício dos direitos consagrados no 

Regulamento devem ser direcionadas para o Encarregado da Proteção de Dados e 

respetivo endereço eletrónico, devendo esta informação ser divulgada no Comunicado. 

5- Foi nomeada a Lic. Paula Ribeiro como Encarregada da Proteção de Dados. 

6- O presente despacho produz efeitos imediatos. 

 

A Inspetora-Geral 
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