
 

Jantar-Debate sobre RGPD: Cidades 

Inteligentes e o Desafio da Privacidade 

Conclusões  
 

07 de julho de 2022 

 

A APDSI, no âmbito do seu Grupo de Missão “RGPD - Implementação”, retomou a 7 de 

julho de 2022 os jantares-debate sobre RGPD, na Ordem dos Engenheiros, debruçando-

se, desta vez, sobre as “Cidades Inteligentes e o Desafio da Privacidade”. 

 

No jantar foi dado a conhecer o trabalho que o grupo de missão da APDSI, “RGPD - 

Implementação”, realizou no desenvolvimento de um modelo de maturidade em 

RGPD que permite às autarquias, num processo de autoavaliação, aferir o seu nível de 

maturidade neste âmbito, identificar eventuais vulnerabilidades para definição de 

formas de mitigação e estabelecer ações corretivas ou de reforço de intervenção para 

garantia de conformidade sobre proteção de dados. Esta ferramenta será 

disponibilizada em breve, gratuitamente, pela APDSI no seu sítio na web. 

--- 

Maria Helena Monteiro, Presidente da Direção da APDSI, deu as boas-vindas aos 

convidados do jantar, reforçando que é necessário continuar a sensibilizar para o tema 
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do RGPD e que, para tal, conta com “a dinâmica deste grupo que temos que aplaudir”. 

As instituições desenvolveram e amadureceram a implementação do RGPD, mas que a 

partir de agora se vai traduzir num “desafio constante”. 

Filipe Pereira, do Grupo de Missão “RGPD - Implementação”, moderou o primeiro 

painel intitulado “Sensibilização ao RGPD e o modelo de maturidade da APDSI”, 

congratulando-se pela oportunidade de partilha de ideias que este evento proporciona, 

e introduzindo Cristina Máximo dos Santos, DPO da Caixa Geral de Depósitos, ligada à 

proteção de dados desde 2017, ao primeiro tema da noite. 

“Não há motivo para descanso nem para parar”, começa por dizer Cristina Máximo dos 

Santos. A proteção de dados não está hoje vertida apenas no RGPD e na legislação 

nacional, havendo uma multiplicação de instrumentos legais ao nível da legislação 

europeia setorial que estão a criar regras específicas de proteção de dados que vão além 

do RGPD e que começam a traçar um caminho que, desejavelmente, virá a ter maior 

efetividade à medida que essa regulamentação mais específica venha a ser aplicável. 

A sociedade é complexa e vive na incerteza das mudanças que estão sempre iminentes 

no nosso quotidiano. A nossa vida, dividida entre a esfera privada e a presença pública, 

conduz-nos por novos caminhos e desperta a nossa atenção para certos temas, como o 

da IA, que já estão presentes em muitas das atividades quotidianas sem que nos 

tenhamos apercebido dessa realidade.  

Assim, as iniciativas legislativas da União Europeia que regulam especificamente certas 

atividades a par da criação de novas autoridades de supervisão, também específicas, faz 

parte de uma discussão cada vez mais premente e mais abrangente no que toca à 

respetiva articulação com as questões da proteção de dados. A pandemia também 

ajudou a acelerar a consciencialização cívica e a importância da privacidade e da 

proteção de dados, cuja conformidade deve ser assegurada como pressuposto patamar 

mínimo da utilização ética da IA em prol da humanidade. 

A ambição da União Europeia de se posicionar entre os “grandes” ao nível estratégico 

passa pelas questões informáticas, pela criação de uma cloud europeia, pela utilização 

de plataformas digitais que extravasam as fronteiras nacionais e pela criação de cidades 
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inteligentes que se articulam com outras, congéneres, além-fronteiras.  “Existem cada 

vez mais plataformas digitais suportadas em sistemas de inteligência artificial que são 

continentais, mas o poder político também deve equacionar a proteção dos respetivos 

cidadãos de cada país”, refletindo sobre a questão crucial da soberania dos dados, 

afirma. 

Quanto à proposta de regulamento europeu para a IA salientou que o legislador 

europeu já chegou a consenso sobre as situações de utilização proibida da IA e sobra as 

utilizações de risco elevado, havendo que trabalhar os requisitos da respetiva análise de 

conformidade e certificação, matéria em que a conformidade sobre proteção de dados 

é o patamar mínimo para a defesa dos cidadãos, a nível nacional e local.  

O Grupo de Missão pensou poder prestar um contributo à AP para garantia de 

conformidade com o RGPD, dotando-a de uma espécie de bússola sobre o estado de 

implementação do RGPD para que não voltem a acontecer episódios menos felizes que 

tiveram eco na comunicação social. “Em 2022, não pode suceder que uma Câmara 

Municipal se designe a si própria como encarregada de proteção de dados”, alerta 

Cristina Máximo dos Santos. 

Desde o “dia zero” do RGPD, em 2018, até 2021 e ao alavancar de oportunidades que a 

pandemia causou, houve vários marcos importantes que desafiaram as instituições e 

fomentaram sinergias para a implementação do Regulamento Geral de Proteção de 

Dados, sendo que, a partir de 9 de agosto de 2022 deixa de ser aplicável a norma que 

dispensa a AP do pagamento de coimas aplicadas em matéria de proteção de dados. 

Para se prevenir surpresas desagradáveis após esta data, a DPO da Caixa Geral de 

Depósitos ressalva os principais aspetos onde é necessário intervir quotidianamente: as 

questões jurídicas, as práticas internas – processos e procedimentos - das empresas e 

organizações, as questões tecnológicas e a gestão da mudança. Cristina Máximo dos 

Santos enfatizou que a conformidade sobre proteção de dados implica uma atividade 

de melhoria contínua e que passa por Planear, verificar, executar, agir e melhorar são 

os passos que a AP deve seguir com muito afinco para garantia de níveis de 

conformidade robustos com este regulamento da União Europeia. 
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Orlando Colaço, Coordenador do GM- RGPD da APDSI, explicou a forma como foi 

concretizada toda esta matéria pela APDSI num modelo de conformidade e 

maturidade. Este tem de ser um trabalho transversal, de equipa, para que possa ter 

bons resultados. 

O modelo que a Associação vai divulgar pretende dar uma resposta bastante simples 

mediante a recolha quantitativa de dados para reduzir o nível de subjetividade, e deste 

modo, acredita o GM- RGPD da APDSI, poderá ajudar à sensibilização para o RGPD. É 

baseado num questionário que tenta envolver a organização e os atores envolvidos: 

titulares de dados, subcontratantes e autoridade de controlo. Trata-se de uma 

ferramenta de autoavaliação. Quem pretender, pode responder ao questionário para 

obter uma “radiografia” do estado da sua organização. 

O questionário está divido em 4 áreas; a mais extensa é a de processos, depois a jurídica, 

gestão de mudança e tecnologia. Embora o regulamento seja uma questão jurídica, é 

necessário atender às necessidades de múltiplas equipas que farão a gestão da 

mudança. 

 

João Mota Lopes, da Oracle, patrocinador do evento, começou por dizer que o motivo 

pelo qual o jantar se está a realizar é porque... a tecnologia não funcionou! Hoje em 

dia informáticos e jurídicos têm que trabalhar em conjunto para tornar possível todo o 

ecossistema de proteção de dados. A Oracle está comprometida com a segurança e 

privacidade dos dados (o que esteve na base da sua fundação). 

As fronteiras dos dados são o espaço cibernético e a questão de sobrevivência de uma 

nação pode passar pela soberania dos dados. Atualmente, e ao contrário do que 

aconteceu na II Guerra Mundial, um país consegue sobreviver e manter-se ao serviço do 

cidadão e das suas empresas, em cenário de guerra. 

Luís Borges, também da Oracle, reforçou a ideia de que a tecnologia pode dar resposta 

aos regulamentos que vão surgindo. 
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O RGPD apareceu porque os dados são os ativos mais importantes das organizações. Os 

hackers querem atacar os dados de um país porque hoje em dia “é aí que está o 

dinheiro”, na forma como são explorados interna e externamente. As bases de dados 

são dos mais importantes ativos das organizações. 

Todos os dias e a todas as horas há ataques cada vez maiores e todas as instituições, 

públicas ou privadas, são atacadas sem exceção. Luís Borges deu o exemplo do Sistema 

de Saúde da Irlanda que, durante meses, teve a sua rede violada por alguém que, através 

de um ataque de phishing, entrou no terminal de um operador e assim teve acesso a 

todos os dados. 

Há diferentes pontos de ataque, internos e externos, muitos derivados de sistemas já 

obsoletos e não devidamente protegidos. Por isso, Luís Borges deixa uma 

recomendação: é preciso fazer backups recuperáveis e acessíveis em tempo útil e 

manter tudo em conformidade (como proteger os dados e saber onde estão 

localizados). Um security assessment verifica qual o nível se segurança da organização e 

se os colaboradores têm acessos adequados às suas funções, permite descobrir onde 

estão os dados mais sensíveis e instaurar políticas de segurança efetivas nos sistemas e 

recomendações que permitem perceber de que forma estão ou não alinhados com os 

requisitos do RGPD. 

 

“Cidades Inteligentes e os desafios da privacidade” foi o tema do segundo painel da 

noite, moderado por Alexandre Sousa Pinheiro, do Grupo de Missão “RGPD - 

Implementação” da APDSI, que se referiu à questão do cadastro predial que tem uma 

grande reforma por fazer no país e na Europa. 

É importante termos em consideração que a informação que se recolhe para os 

territórios inteligentes recorre a dados pessoais que decorrem de smartphones e de 

elementos que acabam por ser detetados por via biométrica ou reconhecimento facial.  
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Miguel Pinto Luz, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais, reconhece este 

como um tema importante para a vila ao qual tem dedicado muito tempo em virtude 

da sua transformação para o digital. 

Cascais tem uma dimensão que já permite casos de uso escaláveis (é a segunda maior 

autarquia em orçamento a seguir a Lisboa), com cerca de 4400 colaboradores e mais de 

1.5 milhões de sensores no território que medem níveis de humidade, luz, e fazem uma 

localização de frota (100 autocarros novos e gratuitos, todos com CCTV). Ninguém quer 

viver totalmente controlado o tempo todo, o que coloca um desafio às autarquias: “não 

queremos interromper o ciclo virtuoso de desenvolvimento de quem escolhe Cascais 

para viver, estudar ou visitar e, por isso, precisamos da tecnologia como veículo de 

negócios com a privacidade garantida para todos”.  

A vila tem 130 mil cidadãos registados no cartão “Viver Cascais”, uma espécie de “cartão 

de cidadania” que dá acesso a transportes e consultas gratuitas, descontos no acesso a 

concertos e festivais como o Cool Jazz, num “conjunto de regalias que mais ninguém 

dá”. Nesse cartão está contida informação de múltiplas dimensões. O desafio para a 

autarquia coloca-se quando tem de se pensar no que pode acontecer se for violado o 

sensor de uma câmara, por exemplo. Ataques e violações de dados acontecem todos 

os dias, garante o Vice-Presidente. 

Em Cascais há a visão do privacy by design e estão diversos modelos em teste nesta 

matéria para dar “privacidade absoluta em quem confia em nós. O controlo está do 

lado do cidadão”. 

Dentro da Câmara os funcionários também têm de enfrentar o desafio de restringir os 

dados à Divisão ou Departamento que neles trabalha com sistemas implementados que 

controlam os dados a circular dentro dos serviços do Município. 

 

O conceito de smart cities - cidades inteligentes baseia-se fundamentalmente em 

tratamento de uma grande quantidade de dados provenientes de várias fontes e 

sensores automáticos, de que a capital é bem exemplo, daí que, João Tremoceiro, 



Jantar-Debate sobre RGPD: Cidades Inteligentes e o Desafio da Privacidade 

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação  7 

Diretor do Centro de Gestão e Inteligência Urbana de Lisboa, tenha incluído a cidade 

numa região de territórios inteligentes também muito influentes no turismo. Para 

Lisboa é muito útil saber com quantas pessoas e de que origens pode contar durante 

determinado período de tempo. 

A aplicação interna que João Tremoceiro apresentou no jantar-debate da APDSI tem um 

alcance significativo na área de Lisboa com múltiplos desafios ao nível da segurança, 

uma vez que é partilhado conhecimento numa plataforma tem 1.5 mil milhões de dados 

provenientes de vários sensores e sistemas do país. A cidade é vista como um conjunto 

de dados digitais que representam a cidade física. A plataforma já foi vista com “a lupa” 

do RGPD, já foi feita uma avaliação de impacto e criadas medidas ao abrigo do 

Regulamento Geral da Proteção de Dados. 

Na aplicação vêm-se ocorrências em tempo real, como é o caso das estações de 

bicicletas Gira: “gostávamos de ter os dados das viagens e não apenas das estações 

onde estão paradas. Não temos as viagens por causa do RGPD porque há o risco de eu 

perceber o padrão de utilização de determinada bicicleta. Poderia, assim, facilmente 

chegar ao Facebook dessa pessoa. Embora esses fossem dados muito importantes 

para percebermos os percursos das pessoas”. Estes dados das bicicletas Gira em 

concreto são geridos pela EMEL que, para os facultar, teria de os agregar e anonimizar, 

o que não é uma preocupação da empresa. Ainda que a EMEL seja uma empresa 

municipal, não pode partilhar esses dados com a Câmara. Anonimização é um esforço 

que tem de ser feito futuramente para se poderem partilhar e utilizar os dados e 

depois podem ser utilizados para se estudarem métricas de ocorrências, por exemplo. 

Há muitas camadas de dados na plataforma (273). O desafio dos dados é saber em 

tempo real o que está a acontecer, agir em conformidade e usá-los para conseguir 

prever comportamentos futuros. 

Ali vêem-se ainda os telemóveis existentes na cidade de Lisboa e como estão 

distribuídos. Pode ver-se a mancha de telemóveis em roaming, o que permite perceber 

a cada 5 minutos que aparelhos estão em determinada área geográfica, se têm os dados 

ligados e que apps estão a atualizar. Isto permite perceber, em grande detalhe, como as 
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pessoas se movem para aproveitar a cidade. Nas 11 entradas da cidade também se 

percebe quantos dispositivos móveis entram e quantos saem. 

 

Luís Neto Galvão, Sócio da SRS Advogados, encerrou o painel de oradores deste jantar-

debate, reconhecendo que não é fácil regular a tecnologia porque andamos sempre a 

correr atrás dela.  

Internet das Coisas, 5G e fibra massacram as autarquias com muita informação e 

responsabilidades ao nível da gestão autárquica, bem como as freguesias, que têm 

igualmente um manancial de dados para tratar. Desejavelmente, os eleitos deveriam 

colocar as questões corretas para fazer uma gestão criteriosa dos dados que estão à sua 

disposição e à sua guarda. 

O crescimento das smart cities levanta a questão da proteção dos dados. Agora que há 

um movimento crescente para disponibilizar à comunidade os números da AP, também 

é necessário que os decisores questionem quem está na “sala de controlo” e como vai 

fazer essa disponibilização dos dados. 

As autarquias têm fortes implicações com questões de videovigilância, reconhecimento 

facial, controlo de temperaturas, tráfego e gestão de eventos com saída e entrada de 

um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Tudo isto gera dados, pelo que se tem 

de evitar a todo o custo um conflito entre o regulador e o poder político. 

Pode surgir o risco de a tecnologia dominar a autarquia por o seu responsável não ter 

a capacidade de compreender as soluções tecnológicas. Os eleitos não têm de ter o 

mesmo nível de conhecimento de quem vende a solução tecnológica, mas isso não o 

desculpa de não proteger os seus dados. 

Qualquer fornecedor de tecnologia deve ter preparada toda a informação para uma 

avaliação de impacto sobre a proteção de dados. 
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Vivemos agora um período de preocupação sobre para onde são exportados os nossos 

dados, que segurança oferecem as jurisdições para onde eles vão e como se lida com as 

questões de espionagem porque, naturalmente, ninguém quer ser vigiado. 

Os dados autárquicos têm de respeitar os princípios da proporcionalidade e minimização 

dos dados - cuidados a ter no desvio de finalidade, e como os compatibilizar com o 

RGPD. Para estar assegurada a transparência, o autarca tem de ser capaz de explicar aos 

seus concidadãos o que está a fazer com os dados deles. 

 

O fecho do jantar-debate sobre RGPD esteve a cargo de João Catarino, vogal da Direção 

da APDSI. Agradeceu a todos os intervenientes e ao Grupo de Missão, responsável pela 

escolha do tema para este evento, por ser ‘’um tema desafiante’’.  

O Grupo de Missão está a desenvolver um modelo de maturidade do RGPD muito ligado 

às autarquias, pelo que o vogal da direção da APDSI apelou a todas as autarquias 

presentes no evento para contactarem o GM e reforçou que ‘’este modelo de 

maturidade foi feito para todos vós, para vos apoiar’’.   

João Catarino terminou, dizendo que espera que nos voltemos a encontrar em 2023, 

‘’com uma discussão mais avançada ou outros temas’’. 
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SOBRE A APDSI  

Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) 

tem por objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, 

reunindo com este interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e 

cidadãos em geral.  

Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas 

tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos realizados 

por grupos de trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a Segurança e 

Privacidade, a Ética no Digital, os Serviços Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o 

Território Inteligente, as Tecnologias de Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os Futuros da 

Sociedade da Informação, as Competências digitais e o Ambiente e Energia.  

Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações 

entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta 

para a discussão e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade 

Portuguesa. A APDSI tem o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD.  
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