
                      
 

 

 

1 

 

OBSERVATÓRIO DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Relatório de Atividades 2018 - 2022 

 

1. O Observatório da Proteção de Dados Pessoais (Doravante, 

Observatório) 

 

1.1. A Coordenação 

Francisco Pereira Coutinho: fpereiracoutinho@novalaw.unl.pt 

Graça Canto Moniz: gracamoniz@novalaw.unl.pt 

 
1.2. A Equipa 

A equipa do Observatório é composta por 16 membros, dentre os quais 2 

coordenadores.  

No que toca às qualificações académicas, o Observatório conta com: 

● 5 Doutores em Direito; 

● 6 Doutorandos em Direito; 

● 2 Mestres em Direito; 

● 1 Mestranda em Direito; 

● 1 Licenciada em Direito; 

● 1 Licencianda em Direito. 

Mais informações aqui. 

 
1.3. Objetivo 

O Observatório da Proteção de Dados Pessoais é um centro de conhecimento do 

CEDIS/NOVA School of Law que tem como objetivo principal acompanhar e 

monitorizar a implementação do quadro normativo de proteção de dados pessoais 

na União Europeia. 

Adicionalmente, o Observatório visa desenvolver a investigação em áreas conexas 

com a proteção de dados, com especial atenção aos desafios que a tecnologia impõe 

ao Direito. 

Mais informações aqui. 

 

mailto:fpereiracoutinho@novalaw.unl.pt
mailto:gracamoniz@novalaw.unl.pt
https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/membros-do-observatorio/
https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/sobre-o-observatorio/
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1.4. Redes Sociais 

● Twitter 

● LinkedIn 

● Instagram 

● Facebook 

 

 

2. Atividades do Observatório 

 

2.1. Módulo Jean Monnet DataporEU 

O Módulo Jean Monnet sobre a Lei de Proteção de Dados da União Europeia em 

Portugal (DataporEU) visa promover uma reflexão sobre a importância da proteção 

de dados pessoais, bem como fomentar a sensibilização para a proteção de dados, 

nomeadamente informando os cidadãos, os quais, enquanto titulares de dados 

pessoais, precisam de conhecer os seus direitos e saber como os fazer respeitar. 

Objetivos do Módulo: 

● Unidade curricular no âmbito das Especializações em Direito Internacional e 

Europeu e Direito Empresarial e Tecnologia ("Law & Tech") do Mestrado em 

Direito da NOVA School of Law, lecionada em inglês entre os meses de 

setembro e dezembro; 

● Ciclos anuais de Webinars em Proteção de Dados, em português e inglês; 

● Conferências Anuais do Módulo DataporEU Jean Monnet; 

● Workshops/Mesas Redondas; 

● Cursos Breves sobre Proteção de Dados Pessoais; 

● Seminários com Profissionais Convidados; 

● Anuário para a Proteção de Dados Pessoais. 

Mais informações sobre as atividades do Módulo Jean Monnet DataporEU aqui. 

 

2.2. Formações 

Desde março de 2017, o Observatório promove, pelo menos, anualmente, dois Cursos 

Breves em Proteção de Dados Pessoais, que têm como objetivo facultar 

conhecimentos introdutórios sobre o direito da proteção de dados, de modo a 

apresentar o quadro normativo da proteção de dados pessoais criado pelo 

Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral de Proteção 

de Dados). 

https://twitter.com/opdp_novalaw
https://www.linkedin.com/company/observat%C3%B3rio-da-prote%C3%A7%C3%A3o-de-dados-pessoais/
https://www.instagram.com/opdp_novalaw/?hl=pt
https://www.facebook.com/opdp.nova/
https://novalaw.unl.pt/data-protection-webinars-2022/
https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/974-2/


                      
 

 

 

3 

 

Desde 2020, esses cursos breves anuais passaram a ser realizados remotamente 

(online), o que permitiu uma maior participação de pessoas em diferentes localidades 

geográficas. Mais informações aqui. 

Ainda, de 30 de junho a 30 de julho 2021, foi promovido pelo Observatório um E-Curso 

sobre “a teoria e a prática da proteção de dados pessoais”. Mais informações aqui.  

A próxima edição do (atual) E-Curso em Proteção de Dados Pessoais terá lugar entre 

os dias 21 e 29 de novembro de 2022. Mais informações aqui. 

 

2.3. Conferências  

● 2.º Seminário Internacional de Privacidade e Proteção de Dados, Escola 

Superior de Ética Corporativa, Negócios e Inovação e Observatório da Proteção 

de Dados e Observatório da Proteção de Dados, São Paulo, Brasil, 10 de 

setembro de 2022; 

● Seminário Internacional de Proteção de Dados e Privacidade – Brasil e 

Portugal, Escola Superior de Ética Corporativa, Negócios e Inovação e 

Observatório da Proteção de Dados e Observatório da Proteção de Dados, São 

Paulo, Brasil, 17 de junho de 2021 (online); 

● Um Ano de Aplicação do RGPD: Desafios, Oportunidades e Perspetivas, 

Observatório da Proteção de Dados, Faculdade de Direito da Universidade 

Nova de Lisboa, a 29 de maio de 2019. 

 
2.4. Workshops e Webinários 

● A proteção de dados pessoais e outras funções do Estado, 8 de março de 2018 

● O Novo Regulamento de Proteção de Dados Pessoais, 15 de dezembro de 2016 

● Ciclo de Webinários em Proteção de Dados 2020 

● Ciclo de Webinários em Proteção de Dados 2021 

● Ciclo de Webinários em Proteção de Dados 2022 

Mais informações aqui e aqui. 

 

https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/e-curso-protecao-de-dados-pessoais/
https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/2021/06/21/e-course-a-teoria-e-a-pratica-da-protecao-de-dados-pessoais-30-de-junho-30-de-julho-2021/
https://novalaw.unl.pt/e-curso-de-protecao-de-dados-pessoaisnovembro-2022/?fbclid=IwAR3OQLDIDAjwJTCPbUhg1NwvxSVZp_X7umEfi3EBXXTFrmZIX7ICTGGu79w
https://www.ccompliance.com.br/caa2022/
https://www.ccompliance.com.br/sippd/?fbclid=IwAR1B8fakJ0QQts4yIQWfY8nml8EXbYXDqGBAaz2ViwWAMibiVeygZLFnSP8
https://www.ccompliance.com.br/sippd/?fbclid=IwAR1B8fakJ0QQts4yIQWfY8nml8EXbYXDqGBAaz2ViwWAMibiVeygZLFnSP8
https://fd.unl.pt/anexos/13586_3.pdf
http://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/wp-content/uploads/2018/08/Programa-para-o-workshop-%E2%80%9CProte%C3%A7%C3%A3o-de-dados-pessoais-e-outras-fun%C3%A7%C3%B5es-do-Estado%E2%80%9D-.pdf
http://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/wp-content/uploads/2016/12/Portfo%CC%81lio-Workshop-15.12.2016-.pdf
https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/agenda/
https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/workshops-realizados/
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2.5. Publicações  

Anuário da Proteção de Dados 2018: aqui 

Anuário da Proteção de Dados 2019: aqui 

Anuário da Proteção de Dados 2020: aqui 

Anuário da Proteção de Dados 2021: aqui 

Anuário da Proteção de Dados 2022 (no prelo): aqui 

 
2.6. Blogposts 

O Observatório conta com uma secção no seu website dedicada a receber textos 

curtos e periódicos, em formato de blogpost, que versem sobre a proteção de dados 

pessoais. Mais informações aqui. 

 
2.7. Ferramenta de autoavaliação 

A ferramenta de autoavaliação desenvolvida pelo Observatório de Proteção de Dados 

é gratuita, de fácil utilização, e tem como objetivo apoiar profissionais e empresas na 

sua (auto)avaliação quanto ao cumprimento das regras de proteção de dados 

pessoais, estabelecidas no âmbito do RGPD. Mais informações aqui. 

 
2.8. Outras Atividades 

Comemoração do Dia da Privacidade 2021. Mais informações aqui. 

Comemoração do Dia da Privacidade 2022. Mais informações aqui. 

https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/anuario-da-protecao-de-dados-pessoais/
https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/anuario-da-protecao-de-dados-pessoais-2019/
https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/edicao-2020/
https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/anuario-edicao-2021/
https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/edicao-2022/
https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/blog/
https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/blog/
https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/2021/01/28/data-protection-day-2021/
https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/2022/02/03/dia-da-privacidade-2022/

