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Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados de Estudos em Saúde 
(AIPD) 

 
 

 

ACSA 
Acreditação 

A presente AIPD destina-se a cumprir o determinado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (Regulamento 

1/2018) quando aos tratamentos de dados pessoais sujeitos a Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados 

(AIPD). 

Para garantir que as atividades de investigação, que envolvam o tratamento de dados pessoais, tal como são 

definidos pelo artº 4 do RGPD, e toda informação recolhida no Hospital Santa Maria Maior EPE, neste âmbito, estão 

em conformidade com as leis de proteção de dados pessoais e com as políticas de privacidade vigentes neste 

Hospital, revela-se necessária a realização de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados de forma a 

demonstrar essa conformidade.  

O preenchimento do formulário de avaliação de impacto sobre a proteção de dados do estudo cientifico ou trabalho 

que pretende realizar, pode ser assistido em caso de fundadas dúvidas, assim  poderá  contactar o Encarregado de 

Proteção de Dados do H.S.M.M.E.P.E. através do e-mail epd@hbarcelos.min-saude.pt 

Neste sentido agradecemos que preencha completando o formulário. 

 
 

INFORMAÇÃO GERAL SOBRE OS RESPONSÁVEIS PELO ESTUDO 
 

Serviço do HSMM  

Responsável Interno e numero mecanográfico  

Função  

Contacto preferencial: 

 

 
Nome do Investigador Principal  

Função  

Contacto (e-mail) 

 
Responsável designado pela entidade externa ( Ex: Orientador) 

 Função  

Contacto (e-mail) 

 
 

mailto:epd@hbarcelos.min-saude.pt
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TRATAMENTO DE DADOS (DESCRIÇÃO GENÉRICA) 
 

É necessária resposta a todas as questões 
 
 

1. Descreva resumidamente o tratamento de dados a realizar. Descrição das «operações de tratamento» 
(“o que pretende fazer” com os dados solicitados)  
 
 
 
Trabalho académico/ Projeto de investigação/ Outro □    
 
Novo  □    Modificação/ Adenda  □     Continuidade □ 
 
Se indicou continuidade indique qual  
 
 

2. Por que precisa de realizar este tratamento de dados?  
     Objetivos do  estudo/investigação/trabalho 
 

3. Tipo de dados pessoais (indique toda as variáveis a recolher) : 
 
 
 
 
 
Explicação : «Dados pessoais», informação relativa a uma pessoa singular identificada ou identificável  («titular 
dos dados»); é considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, 
em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados 
de localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, 
fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular  
 
Os dados são de categoria especial?       Sim   □      Não □ 
(entende-se por categoria especial dados a origem racial ou étnica, opiniões políticas, convicções religiosas ou 
filosóficas, filiação sindical, dados genéticos, biométricos e relativos à saúde ou à vida sexual ou orientação 
sexual)  

4. A quem se referem os dados pessoais? 
 

Utentes :  □              Profissionais do Hospital:   □               Outros: □ 
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5. Quantos registos pretende processar, aproximadamente, por ano? 
 

                 □<100    □100 – 1.000  □ 1.000 – 10.000     □>10.000 

6. Com que frequência fará o tratamento de dados? 
Uma vez por dia ou mais :  □ 
Uma vez por semana ou mais : □ 
Uma vez por mês ou mais : □ 
Menos frequentemente que as hipóteses anteriores : □ 

7. Que tipo de ferramentas informáticas (software) vai utilizar para o tratamento de dados? 
Designação:  
Proprietário: □  Hospital      □Instituição Externa      □Pessoal         
 
Designação:  
Proprietário:  □  Hospital      Instituição Externa      Pessoal         
 
Designação:  
Proprietário:  □  Hospital   □  Instituição Externa   □   Pessoal        

 
  

8. Vai partilhar dados fora do Centro Hospitalar? 
 Sim : □  
 Não : □ 
 
Em caso afirmativo ( sim) ,  informe com que entidade, ou pessoa singular e porque que meio, e local: 
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FUNDAMENTAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS 
 
 

É necessária resposta a todas as questões 

 
 
 
 
 

 
 

1. Base legal 
 

Desempenho de um contrato em que o titular dos dados é parte  
 Legítimo interesse do Hospital : □ 
 Legítimo interesse de terceiros (Instituição Externa) : □ 
Consentimento dos titulares dos dados : □ 
Outro motivo(s)  
  Desconheço : □ 
( neste caso deve  contactar o encarregado de proteção de dados do HSMM ) 
 

2. O que considera ser a base contratual que fundamenta o tratamento de dados? 
Contrato de gestão do hospital com o Ministério da Saúde : □ 
Execução de um contrato estabelecido com uma entidade externa para a prestação de cuidados de 
saúde: □ 
Qual a entidade?  
Outro tipo de contrato. : □ 
Qual?  
 

3. Descreva, resumidamente, o “interesse legítimo” para o tratamento de dados pessoais  
 
 
 
 
Indicação  se a legitimidade se enquadra em:      
Interesses vitais dos seus titulares  □     
Ações de medicina preventiva, de diagnóstico ou tratamento médico  □     
Efeitos de gestão dos serviços de saúde  □     
Arquivo de interesse público  □     
Investigação científica ou histórica  □     
Finalidades estatísticas  □  

 
4. Existe algum risco negativo na privacidade dos titulares dos dados (utentes)? (descreva a probabilidade 

de ocorrência assim como de impacto sobre o titular) 
  
 

5. Como vai recolher e registar o consentimento dos titulares?  
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TRANSPARÊNCIA E DEVER DE INFORMAÇÃO 
 

É necessária resposta a todas as questões 
 

1. Qual a condição de legitimidade para o tratamento de dados de saúde? 
  Consentimento explícito. : □ 
  Dados manifestamente tornados públicos pelo seu titular. : □ 
  Tratamento necessário por motivos de interesse público importante. : □ 
 Tratamento necessário para efeitos de medicina preventiva ou do trabalho, para a avaliação da capacidade 
de trabalho do empregado, o diagnóstico médico, a prestação de cuidados ou tratamentos de saúde ou de 
ação social ou a gestão de sistemas e serviços de saúde ou de ação social. : □ 
 Tratamento necessário para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação científica ou 
histórica ou para fins estatísticos. : □ 

2. O tratamento de dados está coberto pelas condições previstas na Política de : Privacidade e 
Consentimento assinados pelo titular dos dados pessoais?  

Sim : □ 
Não : □ 
 Se indicou não, justifique  
 
 
 
 
 
 
             O tratamento de dados está coberto pelas condições previstas na Política de Privacidade do Hospital?  
Sim : □ 
Não : □ 
 Se indicou não, justifique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( neste caso deve  contactar o encarregado de proteção de dados do HSMM )  
 

3. É provável que o titular dos dados fique surpreendido ao saber que os seus dados estão a ser tratados 
desta forma? 

 Sim  : □ 
 ( neste caso deve  contactar o encarregado de proteção de dados do HSMM ) 
Não  : □  
Desconheço: □ 
 ( neste caso deve  contactar o encarregado de proteção de dados do HSMM )   
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REUTILIZAÇÃO DE DADOS 
 
 

É necessária resposta a todas as questões 
 

1. Está a tratar os dados para a mesma finalidade que deu origem ao registo original desses dados (condições 
previstas na Política de Privacidade do HSMM )? http://www.hbarcelos.min-saude.pt/2018/07/23/protecao-de-
dados/ 

Sim  : □ 
 

Não : □ 
 

Desconheço: □ 
 ( neste caso deve  contactar o encarregado de proteção de dados do HSMM ) 

 
2. Liste as finalidades originais dos dados pessoais utilizados 
 
 
 
 
 
Desconheço : □ 
 
 ( neste caso deve  contactar o encarregado de proteção de dados do HSMM ) 

 
http://www.hbarcelos.min-saude.pt/2018/07/23/protecao-de-dados/ 

 
3. Está confiante que os dados que está a utilizar estão atualizados e exatos? 

 
Sim, conferi as fontes e são fidedignas :  □ 

Não : □   ( neste caso deve  contactar o responsável designado pela entidade externa ; ex. orientador ) 
 

Desconheço : □   ( neste caso deve  contactar o responsável designado pela entidade externa ; ex. 
orientador ) 

 
 
 
 

TRANSPARÊNCIA E DEVER DE INFORMAÇÃO 
 

É necessária resposta a esta questão 
 

Sinteticamente, descreva as consequências que decorrem se os dados que estiver a utilizar se revelarem não ser 
exatos? Poderão causar danos (Ex: sociais, patrimoniais, financeiros, morais, reputacionais) aos titulares dos 
dados? (refira probabilidade de ocorrência assim como de impacto sobre o titular dos dados pessoais) 
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NECESSIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS 
 
É necessária resposta a todas as questões 
 

1. Precisa de usar dados pessoais para realizar o tratamento de dados? 
 Sim : □    
 Não : □    
 Dúvidas  □   ( neste caso deve  contactar o responsável designado pela entidade externa ; ex. orientador ) 

2. Considerou a possibilidade de utilizar dados anonimizados em alternativa? 
Sim : □   
Explique 
 
 
Não :  □   
Explique 
 
 
 

 
 
Secção G: Conservação e Segurança dos Dados 

1. Quais são os resultados esperados do tratamento de dados a realizar?  
 

2.Esses resultados representam ainda dados pessoais? 
 Sim  : □   
 Não : □   

3. Onde é que armazena e/ou envia os resultados do seu trabalho?  
 

4. Que meios (tecnológicos e físicos) existem para proteger os dados de acessos não autorizados?  
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5. Em caso de perda ou destruição acidental dos resultados do seu trabalho, isso causará danos (Ex. 
sociais, financeiros, reputacionais) aos titulares dos dados? Descreva a de probabilidade de ocorrência 
assim como de impacto sobre o titular. 

 
 
 
 

6. Por quanto tempo conservará os dados? (faça referência temporal ou um critério no qual baseará a 
decisão de manter os dados)  

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Como é que eliminará/ destruirá os dados, uma vez ultrapassado o critério de conservação dos 
mesmos? 

 
 
 

 
Este formulário destina-se a ser enviado ao Encarregado de Proteção de Dados para emissão do seu 
parecer e instrução de processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Pág. 9 / 10 
0288_Doc_CCSS 

E1.R0  

 

 
Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados de Estudos em Saúde 
(AIPD) 

 
 

 

ACSA 
Acreditação 

PREENCHIMENTO PELO ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS 
 
 

A - Risco de danos para os titulares de dados pessoais e, ou para  o Hospital Santa Maria Maior 
 
  Nenhum  □    Baixo  □    Médio  □    Elevado □    

 
Um risco Elevado é aquele em que será mais provável que ocorram danos com impacto severo na privacidade dos 

titulares de dados. 

 Perante um risco elevado, e caso a entidade responsável pelo tratamento ( hospital) , assim o entenda , deverá ser 

feito a Avaliação de Impacto por entidade interna ao HSMM, ou por quem este designar, conduzida pelo serviço de 

Auditoria ou em quem este delegue, com o apoio e consultoria do orientador da entidade externa  e recurso ao 

Encarregado de Proteção de Dados, caso seja necessário, para emissão de parecer final, estando este impedido 

de coligir ele próprio os elementos , sob pena de conflito de interesses.( Poderão ainda solicitadas  opinião dos 

titulares de dados pessoais  ou de outros interessadas no Estudo que possam ser atingidos pelo risco detetado.) 

O tratamento de dados não pode ocorrer enquanto não forem obtidas todas as autorizações necessárias.  

Qualquer ação( medidas preconizadas)  aqui prevista tem de ser objeto de  revisão e validação a sua implementação 

no prazo máximo de um mês a contar da data indicada para revisão.  

B - Medidas Imediatas a Implementar caso exista risco , ( baixo) sobretudo se relevante ( médio e elevado) 

Medidas planeadas que visem garantir o direito à informação, assegurar a proteção dos dados pessoais e que 

comprovem a observância do RGPD. 

 

 

 
Recomendações para Melhoria Contínua dos Processos  
 

 
Qualquer recomendação aqui prevista deve ser considerada e respondida num prazo de seis meses a contar da 
data abaixo indicada, pelos interessados objeto da mesma  
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C- Revisão da documentação da Avaliação de Impacto 
 
 
Não é necessária revisão : □    
 
Assinatura:    
           
Data:    ___/___/_____ 
Nome do EPD : 
 
 
Data da próxima revisão    ___/___/_____ 
Assinatura:      
         
Data:    ___/___/_____ 
Nome do EPD :  
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