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Desde 1976 que a Constituição da República Portuguesa consagrou como direitoDesde 1976 que a Constituição da República Portuguesa consagrou, como direito
fundamental, no seu artigo 35º, a proteção dos dados pessoais face à utilização da
informática;

1ª Lei de proteção de dados – Lei 10/91 de 29 de Abril, criação da CNPDPI - Comissão
Nacional de Proteção de Dados Pessoais Informatizados;

As Leis de proteção de dados na Europa datam de 1995 (Diretiva 95/46/CE) quandoAs Leis de proteção de dados na Europa datam de 1995 (Diretiva 95/46/CE), quando
a utilização da internet era a penas de 1%;

Em 1997, na 4ª revisão constitucional, são feitas algumas alterações ao artigo 35º, de
d iti d d t i ã d Di ti d P t ã d D dmodo a permitir uma adequada transposição da Diretiva de Proteção de Dados

(Diretiva 95/46/CE). Na nova redação do artigo 35º, a Comissão viu consagrada
constitucionalmente a sua existência, como entidade administrativa independente.
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Lei 67/ 98 – Lei da proteção de Dados Pessoais (Transpõe a diretiva).



A proteção das pessoas singulares relativamente ao tratamento de dados pessoais
é um direito fundamental.

O presente regulamento (de aplicação obrigatória) defende os direitos e as
liberdades fundamentais das pessoas singulares.

O direito fundamental à vida privada,…

3

…, operações ou conjunto de operações de tratamento de dados pessoais…, p ç j p ç p

… , … …
…podendo provocar danos físicos, materiais ou imateriais.p p ,

“…discriminação, …usurpação ou roubo da identidade, …perdas financeiras, 
…prejuízos para a reputação,…
perdas de confidencialidade à i ã ã t i d d pse donimi açãoperdas de confidencialidade…, à inversão não autorizada da pseudonimização, ou a 
quaisquer outros prejuízos importantes de natureza económica ou social…

…quando forem tratados dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou filosóficas e a filiação sindical, bem como dados 
genéticos ou dados relativos à saúde ou à vida sexual ou a condenações penais e 
infrações ou medidas de segurança conexas,… 
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…quando forem tratados dados relativos a pessoas singulares vulneráveis, em particular 
crianças…”



…quando o tratamento incidir sobre uma grande quantidade de dados
“pessoais” e “afetar” um grande número de titulares de dados…

…quando o tratamento incidir sobre dados, de DIVERSAS ORIGENS e
os AGREGAR,…

…utilizar dados associados a desempenho no trabalho, à situação económica, à

saúde, às preferências ou interesses pessoais, à fiabilidade ou
comportamento e localização ou às deslocações das pessoas a fimfim dedecomportamento e localização ou às deslocações das pessoas, a fimfim dede
definirdefinir ouou fazerfazer usouso dede perfisperfis (Definição(Definição dede PadrõesPadrões dede
comportamento)comportamento);
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The Dark Side ofThe Dark Side of 
Customer Analytics

Facebook Gave Some Companies 
Special Access to Additional Data 
About Users’ Friends

ONG acusa China de violar privacidade de 
cidadãos com plataforma de dados pessoais

Segundo a Human Rights Watch (HRW), o sistema de About Users’ Friends g g ( ),
dados armazenados em nuvem visa "controlar e 
prever" os movimentos de ativistas, dissidentes e 
minorias étnicas e "não cumpre com os padrões de 
i id d i t i i "

.. dados sobre os consumidores e os 
seus padrões de comportamento
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privacidade internacionais".seus padrões de comportamento

O direito fundamental à vida privada,…



Considerando (24) ( ) A fim de determinar se uma atividade de tratamento podeConsiderando (24) (…). A fim de determinar se uma atividade de tratamento pode
ser considerada «controlo do comportamento» de titulares de dados, ….
potencial

que consistem emque consistem em ,
especialmente para tomar decisões relativas a essa pessoa ou analisar ou

.

Artigo 4.º 
Definições 
4)"Definição de perfis", qualquer forma de tratamento automatizado de dados) e ção de pe s , qua que o a de t ata e to auto at ado de dados
pessoais que consista em utilizar esses dados pessoais para avaliar certos
aspetos pessoais de uma pessoa singular, nomeadamente para analisar ou
prever aspetos relacionados com o seu
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p p

;

O BI ou “Inteligência de Negócio” pode ser definido como um conjunto de
técnicas que permite unificar grandes volumes dados , de
diferentes Sistemas da Informação e transformátransformá--loslos em informações
fundamentais (úteis), que geram conhecimento e proporcionam a tomada de
decisão (GANDOMI; HAIDER, 2014).
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O direito fundamental à vida privada,…



Para o conhecimento e decisão
Criação de novas ideiasCriação de novas ideias
Geração de valor institucional
Criação de novos produtos ou serviços
Aperfeiçoamento de processos e circuitos p ç p
Identificação de padrões, perfis, comportamentos
Perceção de dados financeiros sob diferentes perspetivas 

(PIRTTIMÄKI; LÖNNQVIST; KARJALUOTO, 2006; FARROKHI, 2012; ISACA, 2014; KUMAR; SHANKAR; DEBNATH, 2015). 

Será fundamental que o seu uso seja efetuado em conjunto com a
implementação de uma estratégia Gestão de Processos de Negócioimplementação de uma estratégia Gestão de Processos de Negócio

que muitas vezes não acontece e
que resulta em geração de informação, conhecimento e decisões que não têm a
eficácia eficiência e a qualidade esperadas
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eficácia, eficiência e a qualidade esperadas.

Navegar
Desempenho

Apoiar no

Apoiar na 
navegação

Navegar
Organização

Apoiar no 
desenho 
da rota

g ç
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Se não conhecermos os processos e circuitos, se só nos limitarmos aos
indicadores de resultados, sem poder verificar os indicadores de
desempenho de processos, as ferramentas de BI têm a probabilidade de gerar

, que
e com , não aproveitando o investimento efetuado.

A Instituição estará preparada para receber o BI?A Instituição estará preparada para receber o BI? 

Conhece os processos? 
SIs têm dados consistentes atualizados?SIs têm dados consistentes, atualizados?
A equipe de TI com conhecimentos?
Existe Cultura de gestão para o desempenho?
Ética, Proteção de dados, Controlo Interno. O que já foi
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Ética, Proteção de dados, Controlo Interno. O que já foi 
preparado?

Perceção das organizações - A centralização de informação num único
sistema resulta em maior qualidade e rapidez na tomada de decisão.

IBM – As ferramentas de BI, que tratam quantidades enormes de dados
(Bigdata), ao nível da Saúde, proporcionam o aperfeiçoamento, ao nível do
tratamento de doenças, fazendo uso da identificação de padrões e
comparação de diagnósticos.
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Para aprovar e iniciar um tratamento de dados pessoais (especiais) é 
b i tó i t i ó i d hobrigatório caracterizar o mesmo e só assim o podemos acompanhar e 

controlar
Identificação da atividade de tratamento (O que é?);
Os responsáveis (Quem define Para Quê e que atividades de tratamento?);
Princípios que devemos respeitar tendo em conta a finalidade pretendida:
Os responsáveis (Quem define Para Quê e que atividades de tratamento?);
Serviço responsável pelo Processamento (Quem faz?);
Finalidade do Tratamento (Para quê?);
Caraterização dos titulares de dados (De quem são?);

Princípio da licitude, lealdade e transparência;

P i í i d li i ã d fi lid d lhid fi lid d d i dCaraterização dos titulares de dados (De quem são?);
Tipo e categoria de dados (Quais são?);
Consentimento (Tem autorização ou existe enquadramento legal?);
Recolha registo e Conservação (Direta ou Indireta? Automatizado ou Não

Princípio da limitação das finalidades – recolhidos para finalidades determinadas, 
explicitas e legítimas;

Princípio daminimização dos dados adequados pertinentes e limitados aoRecolha, registo e Conservação (Direta ou Indireta? Automatizado ou Não 
Automatizado? Qual o tipo e prazo da conservação?);
Tratamento (Que atividades de tratamento?);
Transporte (Como, razão, para onde e quem recebe?);

Princípio da minimização dos dados – adequados, pertinentes e limitados ao 
necessário.
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Transporte (Como, razão, para onde e quem recebe?);
Portabilidade (Tem direito, como e quem lhe permite?);
Medidas técnicas e organizativas de Segurança (Existem? Quais são?).

Considerando (84) …o responsável pelo seu tratamento deverá encarregar-se 
da realização de uma avaliação de impacto da proteção de dados 
…particularidade e gravidade desse risco. …determinação das medidas….
…o tratamento apresenta um elevado risco que o responsável pelo tratamento 
não poderá atenuar através de medidas adequadas, atendendo à tecnologia 
disponível e aos custos de aplicação, será necessário consultar a autoridade 
de controlo… (Artigo 35.º do RGPD) – Dados especiais é obrigatório

Artigo 32.º Segurança do tratamento 
1… o responsável pelo tratamento e o subcontratante aplicam 

adequadas para assegurar um nível de 
segurança adequado ao risco, incluindo, consoante o que for adequado…
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2… o nível de segurança adequado...deve ter em conta…



Conclusão

O problema não está no BI.

Está na forma como estamos 
preparados e organizados para 
receber as evoluções tecnológicasreceber as evoluções tecnológicas.

Maturidade organizacional e de processos

Maturidade social e ética

f
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Pensamento preferencialmente coletivo

Albert EinsteinAlbert Einstein
investiga o processo massa e energia observa e avalia….investiga o processo massa e energia…observa e avalia 

dados…,…efetua cálculos matemáticos…gera conhecimento…desenvolve 
a fórmula…foi avaliada e continuará a sê-lo...

Hiroshima e Nagasaki.

Não estávamos preparados  para p p p
receber esta evolução tecnológica.
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privacidade internacionais".seus padrões de comportamento
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