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Resumo 

Recentemente, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) lançou novos 

desafios aos vários públicos que a esfera da privacidade atinge, desde cidadãos, empresas 

e organizações, quer públicas quer privadas. A proteção das pessoas singulares 

relativamente ao tratamento de dados pessoais é um direito fundamental que precisa de 

ser defendido, independentemente do contexto. Com a vigência do RGPD foi 

reivindicado um quadro de proteção sólido e mais coerente a nível europeu. 

A presente dissertação estuda e aplica ferramentas para suprimir as instigações 

colocadas aos riscos, no campo dos dados de investigação. As temáticas abordadas no 

RGPD exigem o uso de ferramentas que permitam alcançar um patamar de plena 

conformidade e integridade com o Regulamento. Este estudo abordou três projetos como 

caso de estudo que integram o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S): 

Projeto 1 – Os efeitos dos métodos de treino no bem-estar dos cães de companhia e no 

vínculo entre o cão e o dono, Projeto 2 – Mortalidade perinatal de roedores de laboratório 

e Projeto 3 – Pontos de vista de especialistas envolvidos na edição de genoma.  

O objetivo é seguir estratégias para os projetos e para a própria instituição 

pretendendo não só tornar os processos dos projetos mais eficientes, mas também 

melhorar os fluxos de trabalho e da informação que permitem obter vantagens no âmbito 

das tarefas desempenhadas pelos investigadores. Posteriormente, efetuou-se o 

planeamento e avaliação relativamente aos riscos inerentes aos projetos. O objetivo foi 

compreender o circuito dos riscos, tangíveis e intangíveis, que podiam apresentar 

ameaças e impactos na consecução dos objetivos das investigações, examinando e 

planificando quais os instrumentos que podiam representar um conjunto de soluções e 

melhorias. Com base na análise, identificaram-se as ferramentas para solucionar e 

monitorizar os riscos. O desenvolvimento deste projeto ambicionava a implementação 

de ferramentas que projetavam benefícios para a Gestão de Dados de Investigação (GDI) 

interligada com o RGPD referentemente aos projetos em questão. 

Em síntese, esta dissertação visou beneficiar os projetos alvo de estudo através da 

adoção de medidas adequadas à conformidade com o RGPD e convenientes às políticas 

da GDI resultando em vantagens para a visibilidade destes projetos. Para a ciência e por 

intermédio de uma metodologia inovadora, foi concebida uma representação 

esquemática de processos que compila as tarefas neste contexto, que poderá ser adotada 

por outros investigadores. 

Palavras-chave: Regulamento Geral de Proteção de Dados, dados de investigação, 

modelação de processos e gestão do risco. 
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Abstract 

Recently, the General Data Protection Regulation (GDPR) brought new challenges 

to multiple audiences concerned with privacy, like citizens, companies and public and 

private organizations. The protection of natural persons regarding of treating personal 

data is a fundamental right that needs to be safeguarded, whichever the context. With 

the GDPR, it was claimed a solid and coherent protection framework at an European 

level. 

This dissertation studies and applies tools to mitigate the instigations related to 

risks, in the field of research data. The topics covered in GDPR, demand the use of tools 

to achieve a level of full compliance and integrity with the Regulation. This study 

considered three projects as case studies that integrate the Institute for Research and 

Innovation in Health (i3S): Project 1 – The effects of dog training methods on pet dog 

welfare and dog-owner bond, Project 2 – Perinatal mortality in laboratory rodents and 

Project 3 – Expert stakeholder views on genome editing. 

The objective is to follow strategies for the projects and for the institution itself 

pretending not only to make the projects more efficient, but also to improve the 

workflows and information flows and with that obtain advantages within the scope of the 

tasks performed by researchers. Posteriorly, it was performed the planning and 

evaluation related with the risks of the projects. The objective was to understand the risk 

circuit, tangible and intangible, which could introduce threats and impacts in pursuit of 

the objectives of the researches, examining and planning what tools could represent a set 

of solutions and improvements. Based on the analysis, it was evaluated the tools that 

would solve and monitor the risks. The development of the project was aimed at 

implementing tools that projected benefits for the Research Data Management 

interconnected with the RDPR referring to the projects in question. 

To sum up, this dissertation aimed to benefit the projects being studied through the 

adoption of appropriate measures to comply with the GDPR and convenient to the 

policies of RDM resulting in advantages for the visibility of these projects. For science 

and through an innovative methodology, a schematic representation of processes was 

created to compile the tasks in this context, which could be adopted by other researchers. 

 

Keywords: General Data Protection Regulation, data management, process 

modeling and risk management.  
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1. Introdução 

1.1. Contexto e Motivação 

A presente dissertação, intitulada de “Ferramentas para o planeamento e avaliação 

de risco de dados de investigação: o caso do i3S no âmbito do RGPD” foi realizada no 

âmbito do Mestrado em Ciência da Informação, lecionado pelas Faculdades de 

Engenharia e Letras da Universidade do Porto (FEUP, FLUP), desenvolvida em contexto 

institucional na FEUP, mais propriamente no Laboratório de Sistemas de Informação, o 

InfoLab. 

Relativamente à motivação, o foco principal está relacionado com o alcance de 

respostas face às necessidades dos projetos do Instituto de Investigação e Inovação em 

Saúde (i3S), fundadas pela ausência de ferramentas aptas para auxiliar a Gestão de 

Dados de Investigação (GDI) onde, por difusão, estão implicados dados pessoais. Os 

projetos que inserem o caso de estudo são o Projeto 1 (P1), intitulado de “Os efeitos dos 

métodos de treino no bem-estar dos cães de companhia e no vínculo entre o cão e o 

dono”, o Projeto 2 (P2), denominado de “Mortalidade perinatal de roedores em 

laboratório” e o Projeto 3 (P3), nominado de “Pontos de vista de especialistas envolvidos 

na edição de genoma”.  

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) é um tema emergente e alvo de 

muita atenção atualmente, nomeadamente em relação à introdução de novas regras que 

visam proteger a privacidade dos cidadãos a nível europeu. Proferidas no Novo 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, o RGPD está a vigorar desde 

maio de 2018, ditando que as instituições e as organizações necessitam de zelar pelo seu 

cumprimento no decurso das suas funções profissionais onde e quando ocorre 

tratamento de dados pessoais.  

Assim sendo, este Regulamento lançou vários desafios para as organizações, a 

diversos níveis, face à proteção de pessoas singulares quando são considerados 

procedimentos que envolvem o tratamento de dados pessoais, alinhando os mesmos.   

No caso, o cerne da questão está relacionado com as necessidades dos três projetos 

em colmatar a ausência de medidas relacionadas com os dados de investigação, através 

da implementação de estratégias eficientes no campo da gestão de dados onde, por 

consequência, estão envolvidos dados pessoais. Mas, antes disso, foi efetuado um estudo 

aprofundado do RGPD e realizada a análise dos riscos envolvidos em cada um dos 

projetos, através de uma metodologia que possibilitasse a avaliação e identificação dos 

riscos, elevados ou não, constituídos nos projetos. Deste método resultou uma avaliação 
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profunda para se identificar os riscos nos diferentes níveis e o apuramento das 

ferramentas que viriam a constituir uma solução competente.    

 

1.2. Enquadramento do Projeto 

1.2.1. Problemáticas  

Para iniciar o projeto foi crucial perceber quais as preocupações em torno dos 

projetos alvo de estudo, pertencentes ao i3S. Através da interação com os investigadores 

foi possível identificar problemas tendo em perspetiva quais seriam as soluções que 

suprimiriam os problemas identificados.   

Inicialmente e de um modo geral, para cada um dos projetos envolvidos, foi 

percetível a falta de compreensão relativamente às tipologias de dados usados, assim 

como qual o ciclo que os dados percorriam em cada uma das fases intrínsecas às tarefas 

ditas comuns de cada um dos investigadores, pelo que estruturar e esquematizar a 

informação inerente a cada um deles era uma tarefa fulcral. Assim sendo, mapear e 

categorizar a informação tinha o propósito de aprimorar o fluxo de informação e dos 

dados para facilitar na gestão de tempo e das próprias tarefas.  

Imediatamente a seguir - e após uma interpretação e análise do RGPD - foi possível 

verificar o uso de dados pessoais direta ou indiretamente relacionados com os projetos, 

permitindo a identificação do titular dos dados. Surge, aqui, a necessidade de uma gestão 

do risco que iria detalhar os caminhos a serem percorridos após a sua devida avaliação, 

com o culminar do tratamento para os riscos identificados. Desta forma, a gestão do risco 

não estaria apenas direcionada à questão da privacidade dos dados e aos dados pessoais, 

sendo, inevitavelmente, direcionada para esse âmbito. Esta metodologia determinaria, 

assim, através da análise aos processos, se os mesmos constituíam um risco elevado para 

os titulares (ou outros), resultando numa Avaliação do Impacto sobre Proteção de Dados 

(AIPD). 

Simultaneamente, foi assimilada a ausência de um Plano de Gestão de Dados (PGD) 

pela falta de estruturação dos dados a quem, também, concerne todas as fases do ciclo 

de vida dos dados - que seria identificado na primeira parte da modelação dos processos 

- aquando da realização das tarefas habituais dos investigadores. Esta ferramenta 

permitiria especificar os diferentes dados recolhidos ao nível da identificação de como 

seriam criados, acedidos, reutilizados, armazenados e preservados. Os dados em questão 

são denominados brutos e, também, dados processados. Para colmatar este panorama, é 

necessária a criação de um PGD para cada um dos projetos com o objetivo de descrever 

os dados, facilitar a sua compreensão e reutilização.  
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Num ponto de vista prático, seriam aplicadas as ferramentas que corresponderiam 

às necessidades mais urgentes combatendo e precavendo os riscos associados ao 

processamento dos tipos de dados identificados, através de estratégias detalhadamente 

delineadas.  

   

1.2.2. Objetivos e resultados esperados 

Embora esta dissertação detenha como casos de estudo três projetos em específico, 

os objetivos correspondem às suas necessidades como um grupo. Não obstante da 

existência de vários objetivos que suportam o trabalho como um todo (ver Figura 1), há 

um deles a quem compete a função de pilar precípuo do trabalho, o qual objetiva 

contribuir para a gestão de dados de investigação em alinhamento com o RGPD, por 

intermédio da criação e implementação de ferramentas que visam a sua monitorização e 

gestão de forma contínua. 

Consequentemente, são vários os objetivos do trabalho que advêm do objetivo 

principal, o que quer isto dizer que os objetivos se encontram ramificados ao objetivo de 

topo, muito embora uns contribuam para os outros e cada qual tenha as suas próprias 

funções e finalidades. Por conseguinte, para garantir que o objetivo de topo é alcançado 

é necessário garantir que se realizam as tarefas intermédias e hierarquicamente 

inferiores, garantido que são executadas de acordo com o planeado.  

No desdobrar do objetivo central estão três grandes objetivos a quem pertencem a 

função de mapear a informação inerente aos projetos de investigação, a função que 

consiste na realização da gestão do risco direcionada para os dados e para as orientações 

intrínsecas à gestão de dados de investigação e a última fase a quem compete a melhoria 

dos processos de tratamento de dados. 
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Figura 1 - Árvore de objetivos 

Fonte: Autoria própria 

Nesta dissertação, a um terceiro nível da árvore de objetivos estão as tarefas com 

uma vertente ligeiramente mais prática que, de forma encadeada, permitem contribuir 

para o alcance umas das outras de modo recíproco. O ponto que apoia e serve de base 

face ao mapeamento da informação requer, primeiramente, uma análise sistemática dos 

projetos, com a inclusão de uma avaliação preliminar dos riscos e com a tarefa primordial 

- deste ponto - a realização da modelação de cada um dos processos.  

Na tarefa de segundo nível, destacada pela realização da gestão do risco, estão, 

subsequentemente (no terceiro nível), alinhadas as fases de preparação e elaboração dos 

Planos de Gestão de Dados (PGD) e, conforme os resultados da análise do risco face ao 

apuramento de riscos, a realização de uma Avaliação do Impacto sobre Proteção de 

Dados (AIPD), para os projetos alvo de estudo. Considerando, na fase seguinte, o 

momento de validação, respetiva implementação e anexação aos projetos.  

Na última fase dos objetivos, estão considerados - tendo em conta a melhoria do 

tratamento de dados - a definição de diretrizes para o planeamento e avaliação de dados 

de investigação, com o alcance e sensibilização para a adoção de boas práticas nesta 

temática tão importante que é a gestão de dados de investigação. Estes pontos, no fundo, 
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reúnem todos os pontos anteriores, uma vez que a consecução dos objetivos anteriores 

contribui diretamente para o alcance destes últimos.  

Por último, todos os documentos serão disponibilizados aos investigadores com o 

intuito de contribuir para a efetiva e contínua adoção e sensibilização de boas práticas 

nesta área, visando que estes documentos não fiquem restritos ou limitados a estes 

projetos e possam servir de modelo orientador num futuro. 

 

1.3. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está estruturada e divida em onze capítulos principais com o 

complemento de duas secções atribuídas às referências bibliográficas e aos anexos. O 

primeiro capítulo, reservado para a fase da introdução, onde estão abordados os pontos 

que dizem respeito ao contexto e motivação, ao enquadramento do projeto destinado à 

denominação das problemáticas, dos objetivos e resultados esperados ao longo do 

desenvolvimento do projeto e, por último, a estrutura definida para a dissertação.  

O segundo capítulo, destinado à revisão de literatura, encontra-se subdividido em 

três secções principais e a estes estão agregados vários subtópicos de acordo com o tema 

principal. Todos os tópicos estão em concordância com os problemas em estudo, pois a 

contextualização de cada um deles serve de alicerce para a compreensão das fases 

seguintes da dissertação. O primeiro relaciona-se com a questão primordial da revisão, 

ou seja, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Neste ponto, é dada imensa 

importância ao RGPD, sendo necessário um enquadramento do mesmo que engloba 

todas as questões cruciais para o tema da dissertação em si. Ainda no mesmo tópico é 

abordado o consentimento informado, o tratamento de categorias especiais de dados, a 

Ciência da Informação interligada com a proteção de dados. A seguir, a gestão de risco 

também merece atenção, não fossem os riscos o motivo da elaboração das AIPD, 

abordadas logo de seguida, assim como as ferramentas para o planeamento das mesmas.  

No tópico seguinte, são abordados todos os subpontos que dizem respeito aos Dados 

de Investigação e à sua gestão, bem como o ciclo de vida destes dados. Inclusive as 

políticas atuais, a contextualização e definição dos Planos de Gestão de Dados, uma vez 

que é relevante para compreender o papel dos mesmos na GDI, não esquecendo as 

funções e ferramentas a eles associadas. A terceira e última secção da revisão de literatura 

começa por abordar a Organização e Representação da Informação, já que estas são duas 

questões que se completam e uma necessita da outra. Em seguida, o ciclo de vida da 

informação tem de ser mencionado para a posteriori compreender em que fase se 

encontram os projetos de investigação. Por fim, a Modelação de Processos também é 
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compreendida, terminando por interligar as linguagens, mais especificamente o UML 

(Unified Modeling Language) e o BPMN (Business Process Model Notation). 

No terceiro capítulo é possível encontrar a abordagem metodológica, onde estão 

apresentadas as diretrizes metodológicas e os procedimentos base que guiaram esta 

dissertação, bem como a análise dos resultados sob duas perspetivas: a análise dos 

resultados de observação e a análise dos resultados das entrevistas. Ambas resultaram 

de intervenções e contactos diretos com os investigadores.  

Seguidamente, no quarto capítulo, está exposto o caso de estudo, mais propriamente 

uma contextualização sobre o i3S e os projetos, permitindo conhecer com mais detalhe 

os projetos estudados.  

No quinto capítulo está estruturado o mapeamento e categorização da informação 

que diz respeito aos projetos. Neste ponto é apresentada a conceção dos modelos de 

processos.  

No capítulo seis dar-se-á a conhecer o plano da Gestão de Risco e a sua aplicação no 

contexto dos projetos.  

É no sétimo e no oitavo capítulos que estão apresentados os detalhes sobre a 

realização das AIPD e dos PGD, respetivamente. Primeiro, a identificação dos riscos, bem 

como o efetivo desenvolvimento destes documentos. Segundo, a identificação das 

necessidades associadas aos dados dos projetos que requeriam a realização dos PGD e, 

além disso, o desenvolvimento dos PGD em concreto. 

Já no capítulo nove estão reunidos todos os aspetos que possibilitaram a validação 

dos documentos da gestão de risco, das AIPD e dos PGD.  

É no penúltimo capítulo que estão compreendidas a discussão e análise dos 

resultados obtidos, assim como as perspetivas futuras, reunindo as orientações no que 

diz respeito ao tratamento de dados de investigação na área de estudo desta dissertação. 

Prosseguindo para o último capítulo podem ver-se as informações relativas às conclusões 

retiradas com a realização da dissertação, bem como os estudos de caso.  

Finalmente, no desfecho da dissertação localizam-se as seções reservadas às 

referências bibliográficas que serviram de suporte à componente teórica, bem como os 

anexos sendo que esta última auxiliou a exposição dos diversos materiais que 

representam o trabalho prático realizado. Esta desempenha, também, um papel 

importantíssimo no complemento ao que foi descrito nos demais capítulos anteriores, 

nomeadamente no guião de entrevista ao encarregado de proteção de dados da Reitoria 

e do INESC TEC, no fluxograma que examinava os cenários das perguntas da reunião, 

no fluxograma que percorria a sequência de perguntas, na entrevista aos investigadores 
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do Projeto 1 (P1), do Projeto 2 (P2) e do Projeto 3 (P3), na estruturação do ciclo de vida 

dos dados anteriormente à fase de modelação dos processos, no modelo BPMN referente 

aos três projetos, na estruturação da gestão de risco relativa ao P1, P2 e P3, na Avaliação 

do Impacto sobre Proteção de Dados relativa ao Projeto 1, Projeto 2 e Projeto3, no Plano 

de Gestão de Dados do P1, P2 e P3 e, por último, na avaliação das medidas de controlo 

decorrentes da gestão de risco, efetuada pela Líder de Grupo (LG), pelos investigadores 

do P1, P2 e P3. 

 

2. Revisão da Literatura 

2.1. O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 

O Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD), aprovado a 27 de abril de 2016, 

revoga a Diretiva de 95/46/CE e começa a vigorar a 25 de maio de 2018. Ao atual 

Regulamento cabe a proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento 

de dados pessoais e à livre circulação desses dados (Parlamento Europeu 2016).  

 

2.1.1. Enquadramento teórico  

 

“The issue of privacy is not for us simply as a matter of business practice. It’s just a 

fundamental to human dignity”  

Gerald Levin 

De acordo com a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), o Novo 

Regulamento da União Europeia (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho 

rescinde a antiga Diretiva 95/46/CE, vigente já desde 1995 na UE e que se relacionava 

da mesma maneira com a proteção das pessoas singulares face ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados (Diretiva 95/46/CE - Parlamento Europeu 

1995).  

Competia à diretiva 95/46/CE a uniformização de leis nos demais estados membros. 

No entanto, e sendo esta uma diretiva de carácter ambíguo e sem uma vertente 

imperativa, cada país estado membro acabava por exercer sobre ela a sua própria 

interpretação, divergindo na sua aplicação. A esta circunstância adicionamos a questão 

da virtualização e o crescimento acelerado de dados online que pediam uma atualização 

da diretiva, dando lugar ao Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (Mendes 

2018). O artigo da Osterman Research (2017), refere que cada estado membro havia 
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aplicado a Diretiva da UE 95/46/EC da Proteção de Dados conforme as suas próprias 

leis de privacidade de dados, pois tratava-se de uma diretiva e, como tal, o seu papel era 

recomendar diretrizes, ao invés do papel de um Regulamento ou de artigos de lei de 

carácter obrigatório. Consequentemente, pela primeira vez existe uma lei comum para 

todos os membros da Comunidade UE, no que diz respeito à privacidade dos dados.  

Atualmente, ao RGPD competem as regras que dizem respeito à proteção de pessoas 

singulares, ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses mesmos dados. 

Defende os direitos e liberdades dos indivíduos e em particular o seu direito à proteção 

de dados pessoais (Cap. I, Art. 1.º, Nr. 1, 2 - Parlamento Europeu 2016).  

O seu maior propósito é a consumação de um espaço de liberdade, segurança e 

justiça procurando o bem-estar das pessoas singulares, bem como o progresso e união 

na UE. Pretende honrar todos os direitos, tendo no seu ângulo de visão as liberdades e 

princípios reconhecidos aos cidadãos na Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia, consagrados nos seus Tratados sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE) (Parlamento Europeu 2016).  

Segundo o Regulamento, o aumento do fluxo de intercâmbio de dados pessoais quer 

de intervenientes públicos quer de privados tornou-se exacerbadamente significativo na 

UE. Vivemos um estímulo constante de troca de dados pessoais facto este que se deve, 

em parte, à célere evolução tecnológica e à globalização. Por conseguinte, surgem novos 

desafios face ao assunto “proteção de dados pessoais” podendo ser invocado o 

Regulamento sempre que se verificar o tratamento de dados pessoais por meio total ou 

parcialmente automatizados ou não automatizados contidos em ficheiros ou a eles 

destinados (Cap. I, Art. 2.º, Nr. 1 - Parlamento Europeu 2016). 

Carvalho (2018) também refere a necessidade crescente da proteção da privacidade 

dos indivíduos, assim como dos seus dados pessoais. Também o direito à informação 

criou uma ligação forte com a privacidade. Recentemente, o direito à informação engloba 

a noção mais completa de proteção de dados que foca na tutela e no acesso aos dados por 

parte do indivíduo, bem como o direito à tomada das suas decisões, quer a nível público, 

quer a nível privado (Cadernos Saúde Pública 2018). 

O uso de dados pessoais pode culminar na violação de direitos constitucionalmente 

consagrados, nomeadamente o Direito à Privacidade que foi introduzido na UE em 1998, 

no Artigo 12.º na Conferência dos Direitos Humanos1, afirmando: “Ninguém sofrerá 

intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua 

                                                
1 PCP. s.d. “Declaração Universal dos Direitos do Homem”. Acedido a 2 de janeiro de 2019. 
https://www.pcp.pt/actpol/temas/dhumanos/declaracao.html.; 

https://www.pcp.pt/actpol/temas/dhumanos/declaracao.html
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correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou 

ataques, toda a pessoa tem direito à proteção da lei.” (Assembleia Geral da ONU 1948). 

Em Portugal, cabe à Constituição da República Portuguesa garantir o direito à reserva 

não só da vida privada, mas também da vida familiar. Dando ainda ênfase ao 

reconhecimento, por parte da lei, à importância da criação de garantias efetivas que 

combatam a obtenção e utilização de informações ditas privadas, assim como contrárias 

à dignidade humana. 

Segundo o Novo Regulamento da UE, dados pessoais - detalhados na Figura 2 - 

são a informação que diz respeito ao titular dos dados, considerando a pessoa singular 

“identificada ou identificável”. Quer isso dizer que, direta ou indiretamente, se uma 

pessoa pode ser identificada, caracterizada ou definida de alguma forma possível, seja 

por “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” inferimos dados 

pessoais (Cap. I, Art. 4.º, Nr. 1 - Parlamento Europeu 2016). Contudo, é de salientar que 

o termo “dados pessoais” também é designado por “PII” (Personal Identifiable 

Information) e é a proteção deste tipo específico de dados o objetivo primordial do 

Regulamento. Segundo Batalha (2017), o RGPD aborda o tratamento de dados, 

considerando que o mesmo se trata das operações realizadas sobre os dados pessoais ou 

sobre um conjunto dos mesmos. Quando este tratamento é efetuado através de meios 

automatizados ou não, englobando “a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a 

conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta, a utilização, a 

divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a 

comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição”. 

Ainda assim, Pinho (2017) realça que, mesmo cifrados, de-identificados ou 

pseudonimizados, os dados podem continuar a ser considerados pessoais, pelo que 

compete a cada organização identificar os processos que envolvem dados pessoais 

passíveis de serem acedidos ou manipulados. Cabe-lhes avaliar o risco e definir 

procedimentos que assegurem o tratamento apropriado destes dados, considerando a 

hipótese de anonimização ou eliminação quando não controlarem a sua gestão ou estes 

deixarem de servir para a sua finalidade inicial. 
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Figura 2 - Representação dos dados pessoais 

Fonte: Autoria própria 

Face ao Direito de Acesso, o Art. 15.º do Novo Regulamento evidencia que o titular 

dos dados tem o direito de obter por intermédio do responsável pelo tratamento a 

confirmação de que os seus dados pessoais são ou não objeto de tratamento e, ainda, 

confirmado o tratamento dos seus dados, o direito de aceder aos mesmos. Igualmente, 

tem o direito de aceder a informação de cariz elucidativo como: a finalidade, categorias 

dos dados acedidos, destinatários, prazos de conservação ou critérios de prazo, a 

possibilidade de retificação e de eliminação, limitar os acessos aos dados pessoais ou até 

mesmo de oposição de tratamento, detém da hipótese de apresentar reclamações e obter 

informação da origem dos seus dados. Além disso, os Nr. 3, 4 e 5 dizem que no momento 

em que os dados pessoais forem transferidos para um país terceiro ou uma organização 

internacional, o titular dos dados tem o direito de ser informado. Mais ainda, o 

responsável pelo tratamento “fornece uma cópia” dos dados pessoais, podendo requerer 

um pagamento (Parlamento Europeu 2016). 

Como afirma Batalha (2017), antes de começar a vigorar, efetivamente no dia 25 de 

maio de 2018, o Novo Regulamento, e de acordo com o estabelecido no regime português, 

a Diretiva 95/46/CE obrigava a notificação do tratamento de dados pessoais à própria 

Comissão Nacional de Proteção de Dados, também designada de CNPD. De acordo com 

o Art. 27.º, Nr. 1 da Lei de Proteção de Dados Pessoais (LPDP) “o responsável pelo 

tratamento ou, se for caso disso, o seu representante deve notificar a CNPD antes da 

realização de um tratamento ou conjunto de tratamentos, total ou parcialmente 

autorizados, destinados à prossecução de uma ou mais finalidades interligadas”. Até à 

data eram estas as notificações e resoluções que competiam à CNPD, porém, atualmente, 

Dados Pessoais ou Personal 
Identifiable Information 

Permitem identificar o titular dos dados

Nome, Número de Identificação, Dados de Localização, Identificadores 
por via Eletrónica, Dados relacionados com: Fisiologia, Genética, Saúde 

Mental, situação Económica, Cultural ou Social
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são todas as instituições que utilizam dados de cariz pessoal que devem procurar estar 

em conformidade com a lei do Regulamento. Posteriormente, segundo o Novo 

Regulamento, no Nr. 7 do Art. 4.º, o responsável pelo tratamento de dados é “a pessoa 

singular ou coletiva, a autoridade pública, a agência ou outro organismo” a quem 

compete determinar as finalidades, bem como os meios de tratamento de dados pessoais 

de acordo com o previsto pelo direito da União ou de um Estado-Membro (Parlamento 

Europeu 2016). O responsável pelo tratamento de dados, como ilustra a Figura 3, é o 

indivíduo que ao desempenhar determinado cargo numa organização no exercício das 

suas tarefas necessita de lidar e processar dados pessoais.  

Figura 3 - Representação do responsável pelo tratamento de dados e o Encarregado de Proteção de Dados 

Fonte: Autoria própria 

 

De acordo com o Artigo 37.º é ao responsável pelo tratamento (e o subcontratante, 

se for o caso disso) que cabe o papel de designar um Encarregado de Proteção de Dados 

(EPD) quando: 
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- O tratamento for efetuado por uma autoridade ou um organismo público, 

- As tarefas do responsável pelo tratamento se traduzam em operações de 

tratamento que - devido à sua natureza, âmbito ou finalidade - exijam um controlo 

assíduo e sistemático dos titulares dos dados em grande escala, 

- As atividades principais do responsável pelo tratamento (ou do subcontratante) 

consistam em operações de tratamento em grande escala de categorias especiais de 

dados.  

O Grupo de Trabalho do Artigo 29.º (2017) - também designado Art 29 WP - defende 

que, embora a Diretiva 95/46/CE não obrigasse nenhuma organização a nomear um EPD 

e este conceito tenha sido introduzido no Novo Regulamento, a presença do EPD é 

obrigatória nos casos acima mencionados o que não impede que sejam exigidos noutras 

situações podendo, também, serem as organizações a designar um encarregado a título 

voluntário.   

O EPD pode agir em nome das associações e dos organismos que “representem os 

responsáveis pelo tratamento” e ainda, o seu papel pode ser desempenhado por um 

elemento da própria entidade a quem cabe a responsabilidade pelo tratamento de dados 

ou, até mesmo, à base de um contrato de prestação de serviços que corresponde ao 

exercício das suas funções, como representado na Figura 3. Ainda, é o responsável pelo 

tratamento que publica os contratos do EPD e os transmite à autoridade de controlo 

(Cap. IV, Art. 37.º, Nr. 1, 2, 4, 6 e 7 - Parlamento Europeu 2016).   

As funções do EPD, no Artigo 39.º, evidenciam que:  

- Este deve informar e aconselhar o responsável pelo tratamento de dados e os demais 

envolvidos nas atividades, 

- Controla e visa a conformidade com o RGPD, incluindo: a distribuição de 

responsabilidades, a sensibilização e a formação dos indivíduos que lidam com as 

operações de tratamento de dados, 

- Aconselha, sempre que necessário, no que concerne a Avaliação de Impacto sobre a 

Proteção de Dados (AIPD), bem como, controla que estes sejam efetivamente 

realizados (de acordo com o Art. 35.º), 

- Serve de vínculo com a autoridade de controlo em diversos campos (Cap. IV, Art. 

39.º, Nr. 1 - Parlamento Europeu 2016). 

No Capítulo V do RGPD, intitulado de “Transferências de dados pessoais para países 

terceiros ou organizações internacionais”, o Art. 44.º destaca a questão da transferência 

de dados para terceiros.  Correlaciona o responsável pelo tratamento de dados e o correto 
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desempenho do seu papel face às transferências de dados pessoais entre países terceiros 

ou organizações internacionais, uma vez que tem de ser garantida a proteção das pessoas 

singulares. Segundo o Art. 45.º do mesmo capítulo, é evidente a certeza de que o recetor 

dos dados assegure um determinado nível de proteção, de acordo com o estabelecido, 

tendo em conta que a Comissão necessita de ter determinados elementos seguros e 

firmes. É de acentuar o Nr. 8 - do mesmo artigo - pois este afirma que: “A Comissão 

publica no Jornal Oficial da União Europeia e na sua página web uma lista dos países 

terceiros, territórios e setores específicos de um país terceiro e de organizações 

internacionais relativamente aos quais tenha declarado, mediante decisão, se asseguram 

ou não um nível de proteção adequado.”. Por isso, é que o Art. 46.º - “Transferências 

sujeitas a garantias adequadas” - admite a questão de que os responsáveis pelo 

tratamento, ou subcontratantes, só podem transferir dados pessoais se assegurarem as 

atribuições necessárias, tendo em vista que os titulares dos dados usufruam dos seus 

direitos e de medidas jurídicas que zelem pelos seus interesses.  

Pinho (2017) recorda que o Art. 51.º do RGPD torna necessário que todos os 

Estados-Membros apurem “autoridades de controlo”, a quem passa a competir a 

fiscalização da aplicação do Regulamento. E ainda estas autoridades devem ser entidades 

públicas com autonomia no exercício de poderes e diretamente nomeadas pelo 

Parlamento, Governo ou organismo equiparado. No caso do Estado Português foi dada 

continuidade à prévia nomeação da CNPD, agora como “Autoridade Nacional de 

Controlo de Dados Pessoais”. 

 

2.1.2. O consentimento informado 

De acordo com o Art. 6.º do Novo Regulamento o consentimento serve para zelar 

pelos direitos das pessoas singulares no sentido em que o titular dos dados, conforme a 

sua vontade “livre, específica, informada e inequívoca”, consente ou não o tratamento 

dos dados que a ele dizem respeito. É possível consentir o tratamento de dados através 

de um documento escrito, em formato eletrónico, declaração oral, via web ou internet 

ou, ainda, por qualquer meio que indique de forma clara o tratamento de dados pessoais 

incluindo todas as ações que serão realizadas com o seguimento do mesmo, podendo ser 

usado unicamente para os fins designados e especificados no documento.  

No caso específico das investigações científicas pode ser complexo detalhar a 

finalidade do tratamento de dados pessoais, mas compete aos titulares dos dados 

consentirem com o tratamento tendo em conta as áreas de investigação e as questões de 
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ética envolvidas podendo dar a sua autorização para domínios ou partes da investigação 

estipulados.  

Além de que, dando o consentimento, o responsável pelo tratamento de dados 

poderá demonstrar ao longo do procedimento que o titular lhe concedeu autorização e 

está ciente do tratamento em questão. Por isso mesmo, o titular dos dados deve conhecer 

o responsável pelo tratamento dos seus dados.  

Contudo, se se verificar que o consentimento não foi dado de livre vontade não 

dispondo - o titular - de uma escolha livre, com possibilidade de renegar ou de retirar o 

acesso e uso dos dados, este não pode ser considerado.  

Quando em algum momento se verificar a violação do Novo Regulamento os 

titulares dos dados têm direito a “serem esquecidos” possuindo, por tempo 

indeterminado e sem restrição, o direito de retificar, apagar e confinar que os seus dados 

deixem de ser alvo de tratamento quando já não sirvam os fins para os quais foram 

recolhidos ou tratados. 

De acordo com o Art 29 WP, quando qualquer atividade envolver o tratamento de 

dados pessoais, o titular deve consentir ou não esse acontecimento e também o Art. 4.º 

Nr. 11 do Novo Regulamento o Consentimento é “do titular dos dados, uma manifestação 

de vontade, livre, específica, informada e explícita, pela qual o titular dos dados aceita, 

mediante declaração ou ato positivo inequívoco, que os dados pessoais que lhe dizem 

respeito sejam objeto de tratamento” (Cap. I, Art. 4.º, Nr. 11 - Parlamento Europeu 2016). 

O consentimento deve ser assinado de livre vontade, deve conter todas as especificidades 

que o titular tem o direito de saber, informativo e não deve ser ambíguo no sentido em 

que deve detalhar a vontade do titular dos dados, através de uma declaração bem descrita 

da sua concordância com todo o processo. Se o tratamento de dados for relativo a dados 

sensíveis, o consentimento tem de ser explícito por parte do titular dos dados (Cap. I, 

Art. 9.º, Nr. 1 - Parlamento Europeu 2016). 

 

2.1.3. O tratamento de categorias especiais de dados pessoais  

O Artigo 9.º do Novo Regulamento detalha que é “proibido o tratamento de dados 

pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções 

religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados 

genéticos, dados biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca, dados 

relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa.”, 

determinando estes tipos de dados como dados sensíveis (Cap. I, Art. 9.º, Nr. 1 - 

Parlamento Europeu 2016).  
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O Artigo 4.º do RGPD, sob o título “Definições”, apresenta os princípios que definem 

as categorias de dados genéticos, biométricos e dados relativos à saúde que também 

correspondem a dados sensíveis. Relativamente aos dados genéticos estes relacionam-

se com os dados pessoais que representam os nossos atributos genéticos e hereditários e 

que permitam obter detalhes sobre a fisiologia ou saúde da pessoa. Já os dados 

biométricos dizem respeito aos dados pessoais que admitem as características físicas, 

fisiológicas ou comportamentais. Finalmente, os dados relativos à saúde referem-se 

a dados pessoais referentes à saúde, quer física, quer mental de uma determinada pessoa, 

englobando as informações concedidas aos serviços de saúde.  

Por sua vez a proibição do tratamento de dados das categorias acima mencionadas 

não se aplica quando:  

1. O titular dos dados consente explicitamente com o tratamento de dados 

para uma ou mais finalidades, 

2. Quando o responsável pelo tratamento de dados, no exercício das suas 

funções e para efeitos de cumprimento de obrigações, necessitar de 

realizar o tratamento de dados em matéria de legislação, segurança e 

proteção social, 

3. Quando o tratamento dos dados é crucial para proteger os interesses vitais 

dos titulares dos dados ou, até mesmo, de uma pessoa singular, 

4. Quando o tratamento for efetuado “por uma fundação, associação ou 

qualquer outro organismo sem fins lucrativos” no âmbito das suas 

atividades de cariz legítimo e mediante garantias adequadas, ou sindicais, 

sem que os dados pessoais sejam divulgados a terceiros sem o 

consentimento dos seus titulares, 

5. Quando o tratamento se referir a dados pessoais que tenham sido 

tornados públicos pelo próprio titular, 

6. Quando “o tratamento for necessário à declaração, ao exercício ou à 

defesa de um direito num processo judicial ou sempre que os tribunais 

atuem no exercício das suas funções jurisdicionais”, 

7. Quando o tratamento for importante por motivos de interesse público 

significativos tendo por base os direitos dos titulares, 

8. Quando o tratamento for 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 
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ou de ação social ou a gestão de sistemas e serviços de saúde ou de ação 

social com base no direito da União ou dos Estados-Membros ou por força 

de um contrato com um profissional de saúde, sob reserva das condições 

e garantias previstas no nº3”, 

9. Quando o tratamento for necessário por motivos de “interesse público no 

domínio da saúde pública, tais como a proteção contra ameaças 

transfronteiriças graves para a saúde ou para assegurar um elevado nível 

de qualidade e de segurança dos cuidados de saúde (...), 

10. Quando o tratamento for necessário para fins de arquivo de interesse 

público, para fins de investigação científica ou histórica ou para fins 

estatísticos (...). 

O RGPD estipula mais orientações relativamente ao tratamento de dados pessoais, 

a ver na Figura 4 (Cap. II, Art. 5.º, Nr. 1 - Parlamento Europeu 2016):  
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Figura 4 - Orientações para o tratamento de dados pessoais 

Fonte: Autoria própria 

 

2.1.4. Proteção de dados na Ciência da Informação  

O RGPD - como referido - estabelece responsabilidades às organizações no que diz 

respeito à conservação dos dados, apenas pelo tempo indispensavelmente necessário, a 

utilizá-los somente para a finalidade para a qual foram recolhidos e para que protejam 

os dados na sua posse. Assim, estipula a implementação de medidas de segurança da 

informação que mitiguem os riscos de quebra de segurança dos dados, pois, hoje em dia, 

com a efetivação do Novo Regulamento são as organizações as responsáveis por estarem 

em conformidade com a lei. Neste seguimento, e de acordo com o Art 29 WP, uma das 

• Relativamente aos dados pessoais tendo em conta o titular dos dados

Licitude, Lealdade e Transparência

• As finalidades de recolha dos dados devem ser explícitas e legítimas não 
podendo ser usados para fins incompatíveis com os da recolha

Limitação das Finalidades

• Tendo em conta as finalidades para os quais os dados são tratados, estes 
devem ser adequados, pertinentes e limitados

Minimização dos Dados

• Os dados devem ser exatos e atualizados sempre que for necessário, 
garantindo a eliminação ou retificação dos dados inexatos

Exatidão dos Dados

• O responsável pelo tratamento de dados tem a obrigação de cumprir tal 
responsabilidade,  assim como provar que a cumpre

Responsabilidade

• Conservação adequada que permita a identificação dos titulares dos dados 
apenas durante o período necessário tendo em conta as finalidades para os 
quais foram recolhidos

Limitação da Conservação

• Garantias de segurança, proteção em relação ao tratamento que não seja 
autorizado ou ilícito, proteção contra perda, destruição ou danificação através 
de medidas técnicas adequadas

Integridade e Confidencialidade
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características que o EPD deve possuir, diz respeito à integridade elevada ao nível da 

ética profissional, visando o cumprimento do RGPD. Esta questão interliga-se com o 

profissional de informação que, como refere Pinto (2016), deve seguir um código de ética 

rigoroso, onde são igualmente requeridas questões como: 

- Elaborar, conhecer, apoiar e divulgar a legislação, 

- Respeito pela privacidade dos utilizadores dos serviços de informação, 

- Utilizar dados de carácter pessoal apenas para os fins para os quais 

foram recolhidos, 

- Não divulgar os dados de foro privado e pessoal, 

- Garantir a segurança dos dados em qualquer dos formatos digital 

ou físico, 

- Não tolerar abusos e tentativas de violação da privacidade, 

- Apenas fornecer a informação dos utilizadores com a sua 

autorização prévia e escrita, 

- Manter a confidencialidade da informação, 

- Comprometimento com o desempenho efetivo do Código de Ética nas 

suas atividades profissionais. 

Fonseca et al. (2018) destacam que as funções dos gestores de informação são 

extremamente importantes para levar a cabo determinadas tarefas, como por exemplo: 

na arquitetura de sistemas de gestão de informação; na determinação dos documentos a 

serem criados e capturados, bem como o tempo que devem ser preservados. Estes 

profissionais são, também, fundamentais para determinar e desenhar os requisitos da 

sua gestão, como refere Cuesta (2018) (cit. por Fonseca et al. 2018).  

Como o RGPD apresenta uma abordagem multidisciplinar, áreas como o Direito, a 

Gestão da Informação e a Segurança da Informação são de extrema relevância para o 

desempenho do cargo de EPD, pois unicamente uma abordagem integrada possibilita a 

implementação e o cumprimento do Regulamento de forma eficiente e eficaz (Fonseca et 

al. 2018). 

Porém, o RGPD também trouxe necessidades acrescidas de adaptação aos serviços 

de gestão da informação. Quer isto dizer que, para alcançar um equilíbrio entre a 

salvaguarda dos direitos dos titulares dos dados pessoais e as derrogações a executar no 

tratamento de dados pessoais para os variados fins - desde arquivos públicos, 

investigações científicas ou históricas até fins estatísticos - são necessários muitos 
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esforços. Assim sendo, os serviços de gestão da informação são afetados por estas 

questões, pois existe uma imposição urgente de clarificação no que diz respeito à 

utilização e difusão de dados pessoais de forma ininterrupta nesta categoria de serviços 

(Fonseca et al. 2018).  

 Neste contexto, a Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas (BAD) realizou um projeto intensivo, pormenorizado e exaustivo que 

visava não só adequar-se às exigências promulgadas na lei, mas também demonstrar o 

papel fundamental que o profissional da informação detém nesta matéria, como um 

importante impulsionador na adequação das entidades às obrigatoriedades impostas no 

RGPD. É de salientar que, embora o projeto ainda não tenha sido concluído, inclui etapas 

que discutem, integram e identificam riscos inerentes à manipulação de dados pessoais 

olhando ao RGPD (Fonseca et al. 2018). Ainda assim, Fonseca et al. (2018) afirmam que 

o profissional de informação é um interveniente crucial neste contexto de mudança, dado 

que detém competências distintas e significativas no que concerne ao tratamento da 

informação e que auxilia na aplicação do RGPD nos demais serviços de gestão de 

informação e arquivo, mais concretamente estabelece o “equilíbrio entre a proteção dos 

interesses das pessoas e a proteção da liberdade de informação”. 

A Ciência da Informação é fundamental para garantir a integridade e autenticidade 

dos documentos “mantendo-os inalterados no longo prazo, sem eliminações parciais, 

garantindo a proteção dos direitos dos cidadãos e dos seus antepassados, bem como o 

valor probatório dos documentos.” (Fonseca et al. 2018). 

 

2.1.5. Gestão do Risco  

Segundo o órgão consultivo - constituído por um representante da autoridade de 

proteção de dados de cada estado membro da UE - designado não só como grupo de 

trabalho do Artigo 29.º, mas também como Art 29 WP (2017) um “risco” envolve um 

cenário que descreve um evento e múltiplas consequências que advêm do mesmo. Por 

outro lado, a “Gestão do Risco” pode ser definida como as atividades coordenadas que 

visam dirigir e controlar os riscos que se verificam numa organização. 

 

a) Enquadramento teórico 

De acordo com a ISO 27005 (International Organization for Standardization 

2011), é necessária uma abordagem sistemática de gestão de riscos que deve ser contínua, 

realizada num determinado tempo, repetitiva, de acordo com o ambiente da organização, 

afinada tendo em conta os processos de gestão de riscos corporativos, regrada pelos 
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requisitos de negócio e apoiada pela direção. De acordo com Bezerra (2013) a Gestão de 

Riscos descreve um conjunto de atividades formalizadas e coordenadas que pretendem 

o controlo não só de pessoas e relações internas, mas também externas. O processo de 

gestão do risco - como vemos na Figura 5 - segue 6 fases do processo de gestão do risco, 

compostas por:  

1) Definição do contexto: é responsável pela definição do ambiente, âmbito da 

realização da gestão do risco e os critérios de avaliação face aos riscos. Crucial para 

a equipa que realizar a gestão de risco explorar e compreender as informações 

relativas à organização,  

2) Análise e avaliação do risco: é responsável pela identificação dos riscos que 

contêm ameaças e vulnerabilidades, assim como das ações necessárias para os 

limitar a um nível admissível. Esta fase divide-se em 3 subfases: a) identificação de 

riscos, b) estimativa de riscos, c) avaliação de riscos, 

3) Tratamento do risco: por intermédio da fase anterior são estabelecidos os 

métodos que intentam o controlo para o tratamento do risco,  

4) Aceitação do risco: aceita os riscos que não serão tratados ou os que são 

parcialmente tratados, por serem considerados riscos residuais,  

5) Comunicação do risco: esta fase interliga as áreas operacionais e os seus 

gestores através da comunicação dos riscos e do modo como serão tratados face à 

tomada de decisões,  

6) Monitorização e análise crítica dos riscos: diz respeito às atividades que 

acompanham os resultados, o controlo e a análise crítica com o intuito de alcançar 

melhorias contínuas no processo de gestão de riscos. 
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Figura 5 - Fases do processo de gestão do risco 

Fonte: Bezerra (2013) 

Na perspetiva de Pinto (2016) os riscos assentam em quatro pontos: o perigo, a 

possibilidade de ocorrerem perdas ou danos, a exposição a um azar/infelicidade e a 

própria gestão dos riscos (Pinto 2016). 

Para Pinto (2016), são 5 as fases em que o planeamento dos riscos é crucial:  

- identificar as potenciais fontes de risco, que podem ser: externas e 

casuais, externas e previsíveis porém difíceis de quantificar, internas e de ordem 

técnica ou não técnicas e legais,  

- avaliar o impacto individual dos ditos riscos: estes resultam num 

impacto agregado para o projeto pois interagem entre si, 

- especificar o impacto global dos riscos, 

- examinar as formas de reduzir probabilidades e impactos através de:  

anulação (avoidance) - replanear para eliminar o risco,  

desvio (deflection) - transportar o risco para outros, 

contingência (contingency) - elaborar planos de contingência que 

entrarão, efetivamente, em execução caso o risco se averigue, 
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- planear o controlo dos mesmos.  

A gestão dos riscos exige o seu domínio e para Pinto (2016), o controlo dos riscos 

requer a preparação de um plano de controlo que inclua: porquê o risco, o que deve ser 

feito em relação a ele(s), quando terão impacto, quem é o responsável, como será 

limitado e quanto vai custar; monitorização do progresso; cálculo de desvios e 

implementação das devidas ações que conduzam à sua efetiva correção.  

São necessários processos que permitem identificar, analisar e responder aos fatores 

de risco de um determinado projeto, pretendendo maximizar os resultados positivos e 

minimizar as consequências dos acontecimentos adversos (Pinto 2016). 

 

b) Avaliação do Impacto sobre Proteção de Dados como 

ferramenta para o planeamento e avaliação do risco 

O instrumento Avaliação do Impacto sobre Proteção de Dados (AIPD), 

internacionalmente denominado Privacy Impact Assessment (PIA) e, também, 

designado Data Privacy Impact Assessement (DPIA) foi introduzido por intermédio do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados no Art. 35.º. De acordo com o artigo, quando 

se observar um certo tipo de tratamento de dados relacionado com a utilização de 

tecnologias e se, - considerando a sua natureza, âmbito e finalidades - o seu tratamento 

implicar um elevado risco para os “direitos e liberdades das pessoas singulares”. A sua 

obrigação passa por controlar e conduzir a elaboração do documento (AIPD) antes de 

começar o processamento de dados agrupando a avaliação em vários procedimentos2 que 

ajudem a gerir os riscos, a avaliá-los e a determinar as medidas estratégicas para os 

resolver (Art 29 WP 2017). Fundamentalmente, uma AIPD é um processo para construir 

e demonstrar conformidade, pois a sua função é tornar-se um condutor quando o 

processamento de dados se afirmar um alto risco, colocando em questão os direitos e a 

liberdade da(s) pessoa(s) individual(ais).  

Como está estabelecido pelo Regulamento, as responsabilidades das organizações 

são redobradas a partir do momento em que o tempo de conservação passa a ser limitado 

ao tempo necessário e a sua utilidade limitada à finalidade que suscitou a recolha de 

dados. As medidas de segurança da informação, assim como os riscos que conduzem às 

quebras de segurança dizem respeito às organizações e são estas que têm de procurar 

estar em conformidade com a lei. Neste seguimento, a segurança dos dados pessoais 

requer análises ao nível de risco, face ao tratamento, apreciando e classificando o 

                                                
2 Intersoft Consulting. s.d. “GDPR Privacy Impact Assessment”. Acedido a 16 de dezembro de 2018. 
https://gdpr-info.eu/issues/privacy-impact-assessment/.; 

https://gdpr-info.eu/issues/privacy-impact-assessment/
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impacto sobre a proteção de dados (Fonseca et al. 2018). As organizações precisam de 

adotar as medidas que zelem pela sua conformidade com o intuito de reduzir os riscos. 

As ações que visem garantir a segurança dos dados devem ser documentadas e cabe às 

organizações o desenvolvimento de medidas técnicas e organizacionais para garantir que 

o tratamento dos dados realizado está em conformidade com o Regulamento, assim 

como que seja adequado a cada risco identificado.   

Segundo a Comissão Europeia3 quando o processamento de informação e dados 

resulta num risco elevado, perante os direitos dos indivíduos, então é exigida a realização 

de uma AIPD, em especial, no caso em que:  

1) É traçado o perfil de um indivíduo que decorre de uma apreciação contínua do 

mesmo e que envolve aspetos de carácter pessoal,  

2) Decorre um processamento de dados sensíveis em larga escala,  

3) Existe um monitoramento sistemático de áreas públicas também em larga escala.  

De acordo com Clarke (2009), o conceito de AIPD emergiu da reação contra o 

aumento da invasão da privacidade por ações dos governos e das entidades, uma vez que 

as pessoas começaram a demonstrar vontade de exercer controlo sobre os seus dados. O 

autor vê a adoção das AIPD como o desenvolvimento de técnicas de gestão e como a 

língua falada entre os meios reguladores. Para este, as características que distinguem 

uma AIPD de outro tipo de atividades são: 

- É elaborado com antecedência ao invés de retrospetivamente, 

- Distingue-se de uma estratégia ou auditoria de privacidade organizacional, 

- Abrange as dimensões da privacidade, 

- Abrange as perspetivas refletidas no processo face aos diferentes segmentos de 

população afetados, 

- Abrange as expectativas com as quais os impactos da privacidade são 

comparados é, por isso, diferente de uma avaliação de conformidade com a lei, 

- É orientado para o surgimento de problemas, bem como de soluções para os 

mesmos (é mais do que só uma análise de questões de privacidade). 

As AIPD tencionam multiplicar os instrumentos que visam a sua própria eficácia e 

fazem-no através de ferramentas diferentes, propostas ou impostas pelo RGPD, com:  

                                                
3 European Commission. s.d. “When is Data Protection Impact Assessment (DPIA) Required?”. Acedido a 
18 de dezembro de 2018. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-
and-organisations/obligations/when-data-protection-impact-assessment-dpia-required_en.; 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/when-data-protection-impact-assessment-dpia-required_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/when-data-protection-impact-assessment-dpia-required_en
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1) O aumento dos direitos dos titulares de dados,  

2) O apelo à conformidade interna, 

3) A implementação de instrumentos regulatórios alternativos, 

4) A competência das Autoridades de Proteção de Dados a quem cabem tarefas de 

fiscalização. 

Antes de iniciar o tratamento de dados o responsável faz uma “avaliação de impacto 

das operações de tratamento previstas sobre a proteção de dados pessoais” pelo que, se 

desse conjunto de operações de tratamento de dados ocorrem riscos elevados procede à 

criação da AIPD (Cap. IV, Art. 5.º, Nr.1 - Parlamento Europeu 2016). Em seguimento, 

como podemos ver na Imagem 6, há dois caminhos a seguir. Se for percetível que do 

tratamento de dados não resulte um elevado risco para as pessoas singulares (Art. 35.º, 

Nr. 1, 3 e 4) então não é necessário a elaboração de uma AIPD. Por outro lado, se ocorrer 

um elevado risco o responsável pelo tratamento “solicita o parecer do encarregado da 

proteção de dados” (Art. 35.º, Nr. 2) e cabe ao EPD aconselhar e monitorar o responsável 

pelo tratamento de dados (Art. 39.º, Nr. 1). São tidos em conta os códigos de conduta 

previstos no Nr. 8 do Art. 35.º e os pontos de vista dos titulares dos dados no Nr. 9 do 

mesmo artigo. As ações que visem garantir a segurança dos dados devem ser 

documentadas. Nomeadamente, no Artigo 35.º, Nr. 7, vemos algumas medidas técnicas 

para que as organizações estejam em conformidade com o Regulamento perante o 

tratamento de dados, assim a avaliação inclui: 

- Descrição sistemática das operações de tratamento previstas e a finalidade do 

tratamento (se necessário, a descrição dos interesses legítimos do responsável pelo 

tratamento), 

- Avaliação da necessidade e proporcionalidade das operações de tratamento em 

relação aos objetivos, 

- Avaliação dos riscos para os direitos e liberdades dos titulares dos direitos, 

- Documentar as medidas previstas para fazer face aos riscos, incluindo as garantias, 

medidas de segurança e procedimentos destinados a assegurar a proteção dos dados 

pessoais e a demonstrar a conformidade com o Regulamento, tendo em conta os 

direitos e os legítimos interesses dos titulares dos dados e de outras pessoas em 

causa. 

Seguidamente, de acordo com o Nr. 11 do Artigo 35.º o responsável pelo tratamento 

procede a um controlo para analisar se o tratamento é realizado em conformidade com a 

avaliação de impacto sobre a proteção de dados (Parlamento Europeu 2016). Se o 
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tratamento resultar num elevado risco (Art. 36.º, Nr. 1) o responsável pelo tratamento 

consulta a autoridade de controlo (neste caso, a CNPD) para obter um parecer, antes de 

proceder ao tratamento, sobre se deverá avançar ou suspender determinada atividade. 

Caso contrário, se a avaliação não resultar num elevado risco não necessita de o fazer.    

 

Figura 6 - Princípios relacionados com as AIPD no RGPD 

Fonte: Article 29 Data Protection Working Party (2017) 

 

Existem contextos em que as AIPD não são exigidas porque desses processos não 

resulta um elevado risco. Contudo, o documento do Art 29 WP (2017) revela-nos 

determinadas operações que levam à criação de uma AIPD quando se verificam 

operações de tratamento em larga escala, visando a proteção dos dados pessoais que 

possam estar a ser processados, a ver:  

1) Processamento automatizado de dados,  

2) Tomadas de decisão automatizadas com efeito legal,  

3) Monitorização sistemática,  

4) Processamento de dados sensíveis ou dados de natureza altamente pessoal,  

5) Processamento de dados em larga escala,  

6) Processamento de combinações de conjuntos de dados,  

7) Dados relativos a sujeitos de dados vulneráveis,  

8) Processamento de dados por intermédio de novas soluções tecnológicas ou 

organizacionais, 

9) Processamento de dados que impeça que os titulares de dados exerçam 

algum direito, utilizem serviços ou contratos.  
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A Data Protection Commissioner4 (DPCIreland) também refere que as AIPD se 

relacionam com o facto de as organizações (ou outro) recolherem, armazenarem e 

processarem dados de foro pessoal, expondo de alguma forma os indivíduos a riscos. 

Assim as AIPD são ferramentas que suprimem os riscos, importantes para garantir 

a conformidade com RGPD. Retratam o processo que visa identificar riscos 

provenientes do processamento de dados pessoais, com o intuito de minimizar esses 

mesmos riscos. As AIPD demonstram a consciência das organizações no uso de 

dados, bem como os riscos associados a um determinado projeto. Seguem os 

benefícios que os mesmos geram: 

1) Demonstram conformidade com o RGPD e evitam coimas, 

2) Inspiram confiança, 

3) Evitam que hajam riscos de violação dos direitos de proteção de dados, 

4) Incorporam nas organizações o ideal de “proteção de dados por design” 

nos novos projetos, 

5) Reduzem custos operacionais, otimizam os fluxos de informação 

dentro de um projeto e eliminam a recolha e processamento de dados que 

são dispensáveis, 

6) Integram as questões relacionadas com a proteção de dados desde a 

fase inicial de um projeto o que se transforma numa redução de custos. 

Face às ferramentas para o planeamento das AIPD, têm sido vários os esforços para 

levar em conta a privacidade dos dados. As organizações demonstram um papel crucial 

neste sentido, com a publicação de documentos que contêm linhas orientadoras para o 

desenvolvimento de AIPD e de modelos de avaliação do risco. Neste sentido, Mendes 

(2018) destaca a Information Commissioner’s Office (ICO), a Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL), o órgão de aconselhamento Europeu designado 

Article 29 Working Party (ou Art 29 WP) e o Centre for Information Policy Leadership 

(CIPL).  

A primeira, - a ICO - pertence ao Reino Unido e baseia-se em diferentes checklists 

que avaliam o ponto de situação das organizações face à conformidade com os requisitos 

de privacidade dos dados e, consequentemente, com o RGPD. Além disso, desenvolveu 

um documento que visa ajudar as organizações a compreenderem o que é uma AIPD, 

                                                
4 An Coimisiún Chosaint Sonraí Data Protection Commission. 2017. “Data Protection Impact 
Assessments”. Acedido a 18 de dezembro de 2018. http://gdprandyou.ie/data-protection-impact-
assessments-dpia/.; 

http://gdprandyou.ie/data-protection-impact-assessments-dpia/
http://gdprandyou.ie/data-protection-impact-assessments-dpia/
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quando deve ser realizado, quais os critérios para a sua realização, os riscos associados e 

como devem ser integrados nas organizações.  

De seguida, a CNIL5 dispõe de um grupo de informações que se encontram em 

documentos disponíveis e se relacionam com o RGPD, com a classificação dos riscos e, 

ainda, com a segurança da informação. Mendes (2018) destaca o lançamento por 

intermédio da CNIL de um software open source intitulado de PIA6 (Outil PIA). A CNIL 

possibilita descarregar a ferramenta, disponibiliza um estudo de caso que faz utilização 

da mesma e, mais importante ainda, “sistematiza a realização e formalização de análises 

de impacto de proteção de dados pessoais” (Fonseca et al. 2018). Para além do intuito 

deste software ser possibilitar a uma entidade a realização de AIPD, também permite a 

sua gestão num só local de armazenamento, assim como fornece uma avaliação de risco 

e consequentemente, planos de ação.  

Seguidamente, o documento desenvolvido pelo Art 29 WP contém um conjunto de 

diretrizes que visa orientar a execução das AIPD. Este documento está em plena 

conformidade com o RGPD, mas com um toque mais aprofundado, uma vez que envolve 

exemplos de situações em que é necessária a elaboração de uma AIPD ou não.  

Finalmente, o autor menciona a CIPL7 (CIPL 2016) que foca na questão dos riscos 

em relação à privacidade dos dados, sem esquecer a metodologia para a realização das 

AIPD (Mendes 2018).   

Assim, e segundo o que é referido por Mendes (2018), quando com os resultados de 

uma AIPD se verificar que o processo de tratamento de dados pode resultar num risco 

elevado e se a organização não conseguir mitigar esse risco, a CNPD deve ser consultada 

para obter um parecer que indicará a recomendação de avançar com o tratamento ou de 

cessar essa atividade. 

 

2.2. Dados de Investigação 

A evolução no mundo da investigação científica verifica-se nos objetos, metodologias 

e instrumentos de trabalho impulsionada pela explosão do volume de produção de 

dados. Este tipo de ciência assenta em três atividades, são elas: a recolha, a curadoria e 

a análise de dados (RCAAP 2010).  

                                                
5 CNIL. s.d. “Privacy Impact assessment (pia)”. Acedido a 18 de dezembro de 2018. 
https://www.cnil.fr/en/privacy-impact-assessment-pia.; 
6 CNIL. 2018. “CNIL publishes an update of its PIA Guides”. Acedido a 18 de dezembro de 2018. 
https://www.cnil.fr/en/cnil-publishes-update-its-pia-guides.; 
7 Hunton Andrews Kurth. 2016. “CIPL Issues White Paper on High Risk and DPIAs under the GDPR”. 
Acedido a 19 de dezembro de 2018. https://www.huntonprivacyblog.com/2016/12/22/cipl-issues-white-
paper-high-risk-dpias-gdpr/.; 

https://www.cnil.fr/en/privacy-impact-assessment-pia
https://www.cnil.fr/en/cnil-publishes-update-its-pia-guides
https://www.huntonprivacyblog.com/2016/12/22/cipl-issues-white-paper-high-risk-dpias-gdpr/
https://www.huntonprivacyblog.com/2016/12/22/cipl-issues-white-paper-high-risk-dpias-gdpr/
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De acordo com a Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) (2007), os dados de investigação são definidos com registos factuais que incluem 

números, texto, imagens e sons que são usados como fontes primárias na investigação 

científica, sendo igualmente aceites na comunidade e necessários para validar 

resultados. E, ainda, um conjunto de dados de investigação diz respeito a uma 

“representação parcial e sistemática do assunto investigado”. 

Corti et al. (2014), salientam que os avanços da tecnologia têm a função de 

modernizar como tratamos e utilizamos os dados de investigação para, seguidamente, 

garantir o máximo de qualidade, sustentabilidade, acessibilidade e acesso aberto aos 

dados de investigação. A transparência é crucial e o ambiente económico torna-a 

desejável para uma maior utilização e reutilização dos dados, maximizando o retorno do 

investimento na ciência.  

Segundo a National Science Board (2005), as coleções de dados fornecem mais do 

que uma eficiência e precisão na pesquisa, pois fornecem uma base para o “uso de 

ferramentas analíticas automatizadas”, oferecendo aos investigadores a capacidade de 

desenvolver descrições e, por outro lado, que as coleções de dados permitam o acesso a 

dados de diversas fontes.  

De salientar, que para Corti et al. (2014) com dados de investigação subentende-se 

todas as práticas, manipulações, refinamentos e processos em torno dos mesmos. Deste 

modo e como consequências dos primeiros, a qualidade, a organização, a documentação, 

a preservação, a sustentabilidade, o acesso e a reutilização são questões que devem ser 

asseguradas. 

As ferramentas, os serviços e os padrões standard visam auxiliar os investigadores 

na gestão dos seus conjuntos de dados. Assim, Whyte e Tedds (2011) destacam dados 

brutos, os designados “raw data” e dados processados, ou seja, “processed data”. 

Consoante Willis, Greenberg e White (2012) - que fazem menção à Committee on Data 

of the International Council for Science CODATA - os termos “bruto” e “processado” 

dizem respeito ao processamento dos mesmos, pelo que dados brutos refere-se aos dados 

que se encontram na sua forma original, ou seja, não foram processados. Enquanto, 

dados processados refere-se aos dados que já sofreram algum tipo de manipulação.  

Os dados assumem várias formas, sejam físicas ou digitais (Borgman 2012), pois são 

informações factuais (medidas ou estatísticas), usados como base do raciocínio: 

números, símbolos, textos, imagens (NSF 2005; RCAAP 2010; Borgman 2012), mas 

também podem ser amostras, software, notas de campo, livros de códigos, calibrações 

de instrumentos, registos de arquivos ou uma infinidade de outros objetos de 

informação, porém nenhum deles pode ser independente. A informação atravessa 
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quando aplicada a um contexto, uma vez que a informação e o conhecimento derivam 

deles.  

Segundo o kit de dados de investigação do RCAAP de Carvalho et al. (2017) conforme 

o grau de processamento dos dados, distinguem-se dados primários 1) e secundários 2):  

1) Dados que ainda não foram processados ou transformados e foram 

obtidos, de forma direta, do processo de investigação,  

2) Dados que já sofreram mudanças, sejam elas de carácter interpretativo, 

de processamento ou de transformação referentes aos dados primários. 

Ainda, os dados de investigação podem ser classificados, conforme a National 

Science Foundation (NSF) e Sayão e Sales (2015), como dados observacionais, 

computacionais ou experimentais. Primeiramente, os dados observacionais são 

dados obtidos através da observação direta e geralmente são preservados de forma 

indefinida como se fossem registos históricos. Já os dados computacionais são 

provenientes de resultados de execução de uma simulação computacional, ou seja, da 

execução de modelos computacionais. Todavia, são dados que não são, necessariamente, 

preservados a longo prazo, pois podem ser reproduzidos. Contudo para a sua replicação 

é necessário a descrição completa do hardware, software e dados de entrada. Enfim, os 

dados experimentais são de foro laboratorial e não precisam de ser armazenados 

indefinidamente.  

Como refere Corti et al. (2014), a “Sociedade exige acesso a dados” para: 

- Permitir às empresas admitir novos conhecimentos que procriam o 

desenvolvimento de ferramentas e aplicações,  

- Possibilitar às organizações questionar decisões e políticas governamentais, 

- Fazer com que os cidadãos se envolvam nos processos de investigação, para 

avançar o conhecimento científico comum. 

Os dados de investigação não podem ser igualados a qualquer outro tipo de 

informação, já que estes são recolhidos, observados ou criados para fins de análise e 

abrangem áreas relacionadas com a gestão de dados de investigação, curadoria e 

preservação. Por isso mesmo é que Lewis (2010) refere que o crescimento dos dados de 

investigação impulsionou o interesse pela curadoria de dados e o armazenamento a longo 

prazo.  
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O Digital Curation Centre8 (DCC) descreve a Curadoria Digital como a tarefa que 

envolve manter, preservar e agregar valor aos dados de investigação a nível digital, pois 

esta tarefa executa-se em todo o ciclo de vida dos dados. A curadoria digital aumenta o 

valor dos dados a longo prazo e reduz o risco de obsolescência digital. Ainda, dados alvo 

da curadoria digital e disponíveis em repositórios digitais confiáveis geram partilha. A 

curadoria digital e a preservação de dados são processos contínuos que devem ser 

realizados durante todo o ciclo de vida dos dados. Assim, o seu maior benefício é a 

reutilização dos dados. 

Neste contexto, a National Science Board (2005) destaca a importância de tornar os 

dados úteis ao longo do tempo, na medida em que é necessário preservar a documentação 

que diz respeito ao conteúdo, à estrutura, ao contexto e à fonte dos conjuntos de dados, 

mais especificamente os metadados. Portanto, os metadados são designados como o 

registo de tudo que pode interessar a outro investigador, uma vez que são o elo de ligação 

para garantir que os elementos de dados sejam úteis no futuro. 

O propósito da utilização de metadados está altamente relacionado com a 

necessidade de representar e descrever dados científicos, como uma espécie de tom de 

comunicação científica. Nos últimos anos as várias comunidades que integram o mundo 

das ciências desenvolveram esquemas de metadados para facilitar a documentação, a 

troca, o armazenamento e a reutilização de dados de investigação (Willis; Greenberg; 

White 2012). Os maiores benefícios do uso de metadados é que estes se revelam um 

grande suporte disciplinar para a ciência e, ainda, permitem criar um largo circuito de 

partilha de dados entre todos, contribuindo para um ambiente de interoperabilidade. Os 

esquemas específicos de metadados caminham lado a lado com a qualidade dos 

conteúdos. 

Segundo Corti et al. (2014) é relevante afirmar que os investigadores entendem a 

importância da partilha. São os avanços das tecnologias que permitem acelerar este 

processo e alcançar um novo nível que é aplicado de diferentes maneiras: o Open Access. 

Este fenómeno permite a partilha de publicações e igualmente de dados de investigação, 

ferramentas, softwares e recursos educacionais. A OECD (2007) concorda e refere que 

este fenómeno não só ajuda a maximizar o potencial das tecnologias e redes digitais, 

como também tende a proporcionar maiores retornos no investimento público na 

investigação. Como diz Borgman (2012) uma vez que tornamos os dados disponíveis, 

estes podem ser alvo da curadoria digital que lhes acrescenta valor para a comunidade 

da investigação. 

                                                
8 Digital Curation Centre. 2019. “What is digital curation?”. Acedido a 20 de dezembro de 2018. 
http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation.; 

http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation
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Destarte, o acesso aberto a dados de investigação, de financiamento público, deve 

ser acessível, oportuno, fácil de usar e, preferencialmente, internet-based (OECD 2007). 

Os dados enfrentam cenários de partilha, interpretação e reutilização. No que toca à 

partilha de dados, esta pode englobar atos tão variados como anunciar a existência de 

dados, publicá-los num site ou contribuir para um repositório. Contudo, a interpretação 

pressupõe documentação adequada do contexto de criação, processamento e 

proveniência dos dados e, ainda, experiência suficiente para avaliar a integridade e 

entender o seu significado. Em relação à reutilização a especialização, o esforço, a 

reestruturação e a utilização de software podem ser necessários.  

 Merece ainda destaque que, juntamente com os dados de investigação podemos 

deparar-nos com dados sensíveis (ponto 1.2.), daí a importância da inclusão das diretivas 

do RGPD que foram mencionadas e abordadas. 

 

2.2.1. Gestão de Dados de Investigação 

A Gestão de Dados de Investigação - também designada Research Data 

Management, ou seja, RDM - tem demonstrado um aumento avultado em dimensão e 

complexidade no registo de dados científicos com o decorrer da evolução dos objetos, 

metodologias e instrumentos de investigação, dado que são estes que suportam a recolha, 

a produção, a análise, o tratamento e o armazenamento dos dados. Assim, têm sido 

verificadas, ao longo dos anos, mudanças no modo de armazenamento, preservação, 

acesso e partilha de dados produzidos no âmbito científico.  

 Por conseguinte, o reconhecimento do enorme crescimento de dados de investigação 

impulsiona a criação de ferramentas que permitam a sua gestão e posterior utilização. 

Como diz Borgman (2012) “Se as recompensas do dilúvio de dados devem ser colhidas, 

então os investigadores que produzem esses dados devem partilhá-las e fazê-lo de tal 

forma que os dados sejam interpretáveis e reutilizáveis por outros.”. Destaca que os 

maiores desafios são compreender quais os dados que podem ser partilhados, por quem, 

com quem, sob quais condições, porquê e quais os efeitos. 

Sayão e Sales (2015), enunciam que a gestão de dados é de extrema importância, 

porque tem a capacidade de envolver os demais aspetos referentes à manipulação, 

organização, documentação e agregação de valor. Apresentando também, um papel 

crucial como facilitador nos processos de partilha, na garantia da sustentabilidade e, 

igualmente, na acessibilidade dos dados a longo prazo. 
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O perfil dos gestores de dados é traçado e definido como os indivíduos a quem 

compete a gestão, a seleção e a curadoria dos dados gerados pelos investigadores durante 

a realização de um projeto (DCC e JISC 2011).  

O DCC e o Joint Information Systems Committee (JISC) destacam ainda que as suas 

responsabilidades assentam em verificar todas as tarefas à volta dos dados gerados pelos 

investigadores, preparar a documentação sobre os conjuntos de dados, manipular 

metadados, fornecer a utilizadores internos e externos o acesso aos conjuntos de dados, 

preparar conjuntos de dados para serem analisados, realizar uma análise secundária e 

arquivar. 

A Gestão dos Dados de Investigação está intrinsecamente relacionada com a 

necessidade dos investigadores de se relacionarem com a gestão, a curadoria e a 

preservação dos dados de investigação, já que se relaciona com a organização dos dados, 

desde a sua entrada no ciclo de investigação até à divulgação e arquivo de resultados 

valiosos (Whyte e Tedds 2011)9. São várias as atividades e processos que se relacionam 

com o ciclo de vida dos dados nomeadamente, o design e a criação de dados, a 

recuperação, a partilha, a preservação e o armazenamento, a segurança e a reutilização.  

É de conhecimento geral que a gestão de dados tem um papel preponderante nos 

processos de partilha de dados, sustentabilidade e acessibilidade dos mesmo a longo 

prazo, mas Corti et al. (2014) exprime que os investigadores precisam de inovar, 

melhorar e especializar as suas capacidades pois só assim serão capazes de superar o 

desafio de produzirem resultados de investigação de alta qualidade e dados sustentáveis 

de maneira responsável e eficiente, com a capacidade de compartilhar e reutilizar os 

mesmos. 

Os dados de investigação fazem, portanto, parte integrante de qualquer processo de 

investigação e a sua gestão diz respeito à organização dos dados, desde a entrada no ciclo 

de vida dos dados até à disseminação e conservação de resultados. Portanto, as 

necessidades dos investigadores englobam as áreas relacionadas com a Gestão de Dados 

de Investigação ou seja, a curadoria de dados e a sua preservação, já que a preservação 

se preocupa em garantir que o que é entregue a um repositório “permaneça apto para 

uso secundário a longo prazo” (Whyte e Tedds 2011). À vista disto, os investigadores 

necessitam de ferramentas e serviços de gestão de dados pois, os dados de investigação 

podem ser vistos sob a forma de infraestrutura, dado que servem de base para a 

investigação “intensiva” em dados. 

                                                
9 Digital Curation Centre. 2011. “Making the Case for Research Data Management”. Acedido a 22 de 
dezembro de 2018. http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/making-case-rdm.; 

http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/making-case-rdm
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O DCC e o JISC determinam que a Gestão de Dados de Investigação deve planear e 

organizar soluções que ultrapassem os desafios da preservação de dados para maximizar 

a sua longevidade, não fosse a preservação a longo prazo um dos seus objetivos. 

Assegurar que os dados permanecem acessíveis, compreendidos e prontos para serem 

reutilizados é, de igual modo, extremamente importante, por isso mesmo a curadoria de 

dados deve ser adequada. Por isso mesmo, é que a curadoria de dados e os metadados 

foram, também, mencionados.   

 

2.2.2. Ciclo de vida dos dados e da investigação 

A preocupação constante com a gestão dos dados de investigação é evidente, visto 

que é da preocupação dos investigadores e das próprias instituições que seja mantida a 

integridade da informação, mais propriamente dos dados de investigação, pelo que é do 

seu interesse que os dados sejam armazenados, acessíveis e citados para que os 

resultados sejam verificados e os dados usados no futuro (JISC 2014). 

Por isso mesmo, uma abordagem que tenha em conta a gestão de dados digitais 

permite uma visualização de todo o processo como um conjunto, permite observar as 

relações que são cruciais para uma curadoria bem-sucedida e uma preservação a longo 

prazo, pois serve de estrutura para planear determinadas atividades a seguir. 

O aumento exponencial do uso de dados requer alternativas na tarefa de recolha, 

armazenamento e recuperação de dados atribuindo uma capacidade para lidar com 

avultado volume de dados.  

O ciclo de vida dos dados está delimitado com diferentes fases que são cruciais para 

corresponder às diferentes necessidades que estes detêm, para assim estruturar a 

análise, o acesso e o uso dos dados, uma vez que são eles o cerne da questão, ou seja, o 

ponto central de todas as fases percorridas no Ciclo de Vida dos Dados. Tenopir et al. 

(2011) mencionam que os dados de investigação não são apenas os outputs de uma 

investigação, mas também auxiliam na entrada de inputs desafiando a ciência com novas 

perspetivas conduzindo à sua inovação.  

A partilha e reutilização dos dados - segundo Tenopir et al. (2011) - começa com as 

boas práticas em todas as fases do ciclo de vida dos dados como na recolha, gestão, 

análise e partilha dos dados.  

O JISC - dentro dos vários modelos existentes - propõem um modelo do ciclo de vida 

da investigação (ver Figura 7) que tem início na fase em que surge uma ideia e se 

fundamenta com literatura, com o apoio dos parceiros que são designados como as 

ferramentas que servirão de apoio, o propósito da investigação onde é requerido o 
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desenvolvimento do Plano de Gestão de Dados que percorre todas as fases do ciclo de 

vida dos dados em específico, que será abordado a posteriori. Na fase seguinte - 

denominada como processo de investigação - é onde ocorrem os processos da 

investigação que desenrolam a origem dos dados de simulação, experimentais ou 

observacionais. A fase seguinte diz respeito à gestão dos dados onde decorre a 

organização, descrição e armazenamento dos dados. De seguida, a análise de dados é 

uma fase importante para recolher os resultados, seguindo para a partilha e, 

consequentemente, publicação dos mesmos onde se envolve a curadoria de dados, quer 

se trate de dados brutos ou dados processados, contribuindo para a sua preservação a 

longo prazo, bem como a sua reutilização no futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Ciclo de vida da investigação 

Fonte: Joint Information Systems Committee 

Em suma, é percetível que através do modelo do JISC o ciclo de vida dos dados está 

intrínseco aos projetos de investigação e consequentemente às questões relacionadas 

com a gestão, análise e partilha de dados que são, também, componentes importantes 

deste ciclo. 
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2.2.3. Políticas atuais 

Atualmente, na área da investigação e através dos Projetos Horizonte 2020 a 

Comissão Europeia estabeleceu uma forte ligação com as questões do Open Access. 

Demonstra, por isso, uma postura muito clara em relação ao seu pensamento sobre o 

mundo da investigação científica salientando que agora se movem decisivamente de 

“Open Access” para o quadro mais amplo da “Open Science”.  

A Comissão Europeia (2014) designa o Horizonte 2020 como o maior programa de 

investigação e inovação da União Europeia (UE). O ponto principal assenta no 

investimento em investigação e inovação avistando o futuro da Europa. São três os seus 

pilares:  

1) Excelência científica, 

2) Liderança industrial, 

3) Desafios sociais. 

Diante disso, o Horizonte 2020 anda de mãos dadas com o Open Access, com foco 

no acesso online e gratuito a conteúdos de foro científico, desde artigos científicos 

revistos por pares até dados de investigação que advenham da integração nos projetos 

Horizonte 2020, através do Open Research Data Pilot (ORD Pilot) que, todos os dados 

de investigação devem ser Findable, Accessible, Interoperable e Reusable (FAIR) 

segundo o que é estabelecido pelos princípios do FAIR. Por acesso livre entende-se não 

só o direito de ler, fazer download e de imprimir, mas também o direito de copiar, 

distribuir, pesquisar, hiperligar e de rastrear, de acordo com o documento de Diretrizes 

para as Regras sobre o Acesso Aberto a Publicações Científicas e o Acesso Aberto a Dados 

de Investigação no Horizonte 2020 (Comissão Europeia 2017).  

 Falar de dados de investigação é também falar do direito de acesso e reutilização de 

dados de investigação digital, já que os utilizadores podem aceder, explorar, reproduzir 

e divulgar dados de investigação acessíveis de forma gratuita. A investigação pode 

resultar nas decisões de partilhar os dados que variam em dois tipos de caminhos 

diferentes que conduzem ao acesso aberto, que podem ser: 

1) Self-archiving: Gold OA - ‘gold’ open access - um artigo publicado 

imediatamente em acesso aberto, o pagamento do custo relacionado com a 

publicação é desviado dos leitores inscritos. 

2) Publicações de Acesso aberto: Green OA - ‘green’ open access - alguém 

publica o artigo final revisto por pares num repositório online antes, ao mesmo 
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tempo ou após a publicação. Pode ser solicitado que o acesso aberto seja 

concedido apenas no fim. 

A estratégia do Horizonte 2020 envolve o progresso continuado de uma economia 

inteligente e sustentável que inclua a investigação e a inovação, gerando resultados no 

desenvolvimento. O acesso sem limites ou fronteiras a publicações e dados científicos 

promovem: 1) melhorias na qualidade dos resultados de investigação; 2) incentivar a 

colaboração e evitar a duplicação; 3) acelerar a inovação; 4) envolver os cidadãos e a 

sociedade. 

Assim, a Comissão Europeia (2017) defende que os conteúdos não devem ser pagos 

e estabelece passos para os participantes integrarem o ORP Pilot. 

 

2.2.4. Planos de Gestão de Dados 

a) Contexto e definição 

Os Planos de Gestão de Dados (PGD) são documentos que se baseiam nos objetivos 

dos investigadores, ou seja, os planos contêm tudo o que se pretende recolher, armazenar 

e partilhar. Estes documentos devem ser criados no início de qualquer projeto, pois o seu 

propósito assenta nas principais considerações a ter em conta num determinado projeto, 

uma vez que este ato permite facilitar a identificação dos pontos-chave que atendem a 

determinados requisitos10. 

O European Research Council (2017) impulsiona o desenvolvimento de PGD após o 

início dos projetos e que devem definir quais os dados que são geridos ou processados, 

se e como serão disponibilizados, como se processará a curadoria de dados, o 

armazenamento e a sua preservação. Destaca que estes planos visam salvaguardar e 

proteger dados sensíveis e por isso é que é importante conceder estas informações que 

se transformam em medidas estratégicas para cuidar dos mesmos.  

Para o DCC11 (2018) um PGD indica quais os dados que serão criados e como serão 

criados, da mesma maneira que define os planos de partilha e de preservação, 

observando o que é apropriado dada a natureza dos dados e as restrições que venham a 

ser aplicadas. O desenvolvimento de um plano gera benefícios de gestão e partilha de 

dados, visto que torna o processo mais simples, tendo em conta que o seu planeamento 

auxilia na tomada de decisões, no contexto e nas consequências, vejamos:  

                                                
10 Library Curtin University. 2018. “Research Data Management: Data management plan”. Acedido a 19 de 
dezembro de 2018. http://libguides.library.curtin.edu.au/c.php?g=202401&p=1333108.; 
11 Digital Curation Centre. 2019. “Data Management Plans”. Acedido a 20 de dezembro de 2018. 
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans.; 

http://libguides.library.curtin.edu.au/c.php?g=202401&p=1333108
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans
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- Possibilita encontrar e compreender os dados quando for necessário usá-

los, 

- Garante continuidade se da equipa do projeto saírem ou entrarem novos 

investigadores, 

- Evita duplicações, 

- Permite manter os dados das publicações subjacentes, validando os 

resultados, 

- A partilha de dados conduz a um aumento da colaboração e da pesquisa 

avançada, 

- A pesquisa é mais visível e tem maior impacto, 

- Possibilita que os outros investigadores citem os seus dados, ganhando 

maior visibilidade12.    

Destarte, são diferentes as perspetivas sobre um PGD e a visão da Harvard Library13 

é breve e clara, defendendo que se trata de um documento formal que descreve o que 

fazer com os dados durante e após um projeto de investigação. Muitos dos problemas 

que advêm da gestão de dados podem ser facilmente colmatados e evitados através do 

planeamento antecipado, pois com os processos e estruturas adequados é possível 

alcançar a preservação a longo prazo.  

O artigo da Directorate for Engineering (ENG) (2018), defende que o Plano de 

Gestão de Dados deve articular como os investigadores pretendem gerir e disseminar 

dados quer físicos, quer digitais que são procriados num projeto. Enuncia que cada PGD 

deve identificar “dados, metadados, amostras, softwares, algoritmos, currículos, 

documentação, publicações e outros materiais gerados no decorrer da investigação 

proposta”. Além disso, a descrição de como se procederá a disseminação, o acesso e a 

preservação dos materiais também é crucial, sem esquecer a inclusão das melhores 

práticas de investigação. 

Assim, um PGD auxilia na descrição de como os dados serão criados, geridos, 

partilhados e preservados. O Digital Curation Centre permite demonstrar consciência 

de boas práticas, garantindo, ao mesmo tempo, que se está alinhado com a política de 

dados. 

                                                
12 Digital Curation Centre. 2011. “How to Develop a Data Management and Sharing Plan”. Acedido a 18 de 
dezembro de 2018. http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/develop-data-plan.; 
13 Harvard Library. 2017. “Data Management Plans”. Acedido a 19 de dezembro de 2018. 
https://guides.library.harvard.edu/dmp#s-lg-box-9958003.; 

http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/develop-data-plan
https://guides.library.harvard.edu/dmp#s-lg-box-9958003


 

38 
 

b) Funções e ferramentas de um PGD 

Desenvolvidos com a aspiração de unir a gestão com os diferentes tipos de dados, a 

maior função de um Plano de Gestão de Dados é zelar pela planificação dos recursos e 

competências indispensáveis para seu benefício. Posteriormente, facilitar a compreensão 

e, no futuro, garantir a reutilização dos dados. A seu encargo está ainda, a identificação 

de riscos unidos à gestão de dados, a identificação de intervenções como consequência 

da identificação dos riscos e as responsabilidades agregadas. Portanto, um PGD visa a 

gestão de dados, a resposta a determinados requisitos e ajudar na partilha e uso de dados.  

Segundo a Harvard Library (2018) a um PGD compete a descrição de vários aspetos 

do trabalho com dados, incluindo: 1) tipos de dados; 2) detalhes contextuais 

(metadados); 3) armazenamento, backups e políticas de segurança; 4) políticas de 

proteção e privacidade; 5) políticas de reutilização; 6) políticas de acesso e partilha; 7) 

políticas para arquivar e providenciar acesso. 

De acordo com o Institute for Social Research ICPSR (2018)14 um PGD deve conter 

e incluir: 1) descrição dos dados; 2) investigador principal responsável; 3) determinação 

do arquivo (para garantir acesso a longo prazo); 4) garantias de acesso e partilha; 5) 

garantias de seleção e retenção; 6) produção e registo de metadados; 7) direito de 

propriedade intelectual; 8) ética e privacidade; 9) formatos de submissão; 10) arquivo e 

preservação; 11) garantias de armazenamento e backup; 12) descrição da audiência; 13) 

garantias de qualidade; 14) despesas associadas; 15) requerimentos legais. O ICPSR 

envolve-se, em primeira mão, com a garantia do cumprimento e conformidade dos 

passos anteriores sendo o elo mais forte no depósito de dados.  

O Digital Curation Centre disponibiliza o DMPonline, criado e desenvolvido em 

2011 no Reino Unido, com o apoio do Joint Information Systems Committee JISC. Trata-

se de uma ferramenta web que tem como finalidade ajudar os investigadores na criação 

e partilha de Planos de Gestão de Dados. O DMPonline segue uma estrutura pré-definida, 

baseada numa checklist do DCC da qual fazem parte seis elementos, nomeadamente: 

1. Tipos de dados, formatos, padrões e métodos de captura, 

2. Ética e Propriedade Intelectual, 

3. Acesso, partilha de dados e reutilização, 

4. Armazenamento a Curto Prazo e Gestão de Dados, 

                                                
14 ICPSR Data Management & Curation. 2019. “Sample Data Management Plan for Depositing Data with 
ICPSR”. Acedido a 18 de dezembro de 2018. 
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/datamanagement/dmp/plan.html.; 

https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/datamanagement/dmp/plan.html
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5. Depósito e Preservação a Longo Prazo, 

6. Recursos. 

Por conseguinte, o DCC disponibiliza versões e exemplos diferentes da checklist em 

causa. Os PGD incluem ainda a descrição do projeto, bem como os autores.  

O DMPTool15 desenvolvido, em 2011, pela University of California’s (California 

Digital Library - CDL) é, igualmente, uma ferramenta web desenhada para auxiliar na 

construção de um PGD usando templates que correspondem a determinados requisitos 

tendo ao seu dispor um guia de passos para a criação de um PGD. Esta ferramenta ajuda 

em recursos que conduzem ao cumprimento de boas práticas relacionadas com a gestão 

de dados.  

Atualmente, os pioneiros do DMPOnline e do DMPTool formaram parceria para 

trabalharem mutuamente no desenvolvimento de uma plataforma única de código 

aberto. Intitula-se DMPRoadmap e o seu propósito é fornecer uma infraestrutura para 

PGD, contribuindo para um verdadeiro ecossistema da “open science” e “open data”, 

prevalecendo as boas práticas.  

Deste modo, as principais funções de um Plano de Gestão de Dados é assegurar que 

os dados associados a um projeto se encarreguem de certificar integridade, qualidade e 

acesso. A sua maior benesse é que os PGD não são “um tamanho serve para todos”16. 

 

2.3. A Organização e Representação da Informação 

A Recuperação da Informação (RI), bem como a crucial Organização da mesma são 

duas questões que se aproximam. Segundo Pestana (2017), a Organização da Informação 

dedica-se aos infinitos conteúdos informacionais com a ideologia de apresentar teorias e 

metodologias que procuram analisar e condensar a informação através de resumos, lista 

de termos autorizados, tesauros e ontologias, uma vez que nos deparamos com o 

“paradigma tecnológico, caracterizado pela autonomia do utilizador na produção e 

consumo de informação”.  

Atualmente, a RI inclui a modelação, pesquisas web, a classificação, a arquitetura 

dos sistemas, as interfaces do utilizador, a visualização de dados, a filtragem e a 

linguagem (Yates e Neto 2011). Ribeiro (2005) aborda os processos de produção e 

conservação da informação criaram uma relação, comumente indispensável, com os 

                                                
15 DMPTool. 2019. “About”. Acedido a 20 de dezembro de 2018. https://dmptool.org/about_us.; 
16 Dataverse Project. 2015. “Harvard Dataverse Policies”. Acedido a 18 de dezembro de 2018. http://best-
practices.dataverse.org/harvard-policies/index.html.;  

https://dmptool.org/about_us
http://best-practices.dataverse.org/harvard-policies/index.html
http://best-practices.dataverse.org/harvard-policies/index.html
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procedimentos de organização e representação da informação, uma vez que estes são 

designados como requisitos vitais para fortalecer o uso assíduo de informação. 

Subsequentemente, a organização da informação está permanentemente associada ao 

processo de produção e armazenamento, tornando exequível a recuperação e o uso da 

mesma. 

Os meios de representação da informação têm como principal visão servir de ponte 

de acesso e Ribeiro (2005) salienta que os instrumentos de acesso à informação, ou seja, 

os designados índices são constituídos por catálogos, repertórios, inventários, listas de 

referências ordenadas (e não só). 

A Recuperação da Informação relaciona-se com a representação, armazenamento, 

organização e acessos aos itens de informação, tendo em conta que os itens de 

informação podem ser documentos, páginas web, catálogos online, registos estruturados 

ou objetos multimédia. 

Para Ribeiro (2005) a concessão de instrumentos de acesso que são, atualmente, 

designados de metadados baseavam-se em dois objetivos essenciais: 1) controlar 

fisicamente a localização dos documentos; 2) informar sobre as suas características da 

informação. A elaboração de representações descritivas da informação ou de esquemas 

lógicos foram concebidos para suportar a organização física ou intelectual “das espécies 

documentais”. 

Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (2011) também caracterizam Recuperação da 

Informação como aquela que “lida com a representação, armazenamento, organização e 

acesso a itens de informação como documentos, páginas da web, catálogos online, 

registos estruturados e semiestruturados, objetos multimédia.” A representação e 

organização dos itens de informação devem fornecer aos utilizadores acesso fácil às 

informações que sejam do seu interesse.  

Ainda na perspetiva de Yates e Neto (2011) esta área pode dividir-se em dois pontos 

de vista diferentes, mas complementares: “computer-centered” e “human-centered”. No 

primeiro, a RI foca-se na construção de índices, processamento de interrogações e 

desenvolvimento de algoritmos de recuperação. No segundo, foca-se em entender o 

comportamento do utilizador, as suas necessidades e compreender como essas questões 

afetam a organização e a operação do sistema de recuperação. 

No que diz respeito à Organização e Representação da Informação serão abordados 

pontos que zelam pelo mapeamento e categorização da informação, que englobam a 

modelação de processos, mais propriamente as suas linguagens.  
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2.3.1. Ciclo de vida da informação 

Como refere Sêmola (2014) “o sangue da empresa é a informação” e esta flui por 

todos os processos de um negócio revelando-se o maior instrumento do mesmo. 

Compreendendo o quão valiosa é a informação é necessário garantir a sua segurança, 

bem como quais as suas propriedades que devem ser preservadas e protegidas. 

Elementos como a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade e 

legalidade são cruciais e influenciam a informação. 

Assim, o ciclo de vida da informação é referente aos “momentos” vividos pela 

informação. Segundo Pinto (2013) cabe ao gestor de informação planear, implementar e 

gerir os processos que intentam a produção, o armazenamento, a comunicação, o uso e 

a preservação de informação. Interligando estas questões, “a noção operatória do 

processo” encontra-se relacionada com um grupo de fases inerentes ao intitulado “ciclo 

de vida da informação” no qual observamos o fenómeno informação, de acordo com 

Silva e Ribeiro (2002), que acrescentam “que o produtor, o criador, o ambiente e 

situações de produção/criação e uso da informação, a importância do momento de 

produção/criação/captura, bem como da presença da função preservação ao longo de 

todo o ciclo de vida da informação” não podem extinguir-se devendo, portanto, ser o foco 

de atenção (cit. por Pinto 2013). 

A Gestão da Informação (GI) envolve integralmente a organização e os seus 

colaboradores, pois acompanha o dia a dia da organização. A GI também abrange o ciclo 

de vida da informação “desde o planeamento, à criação, fluxo, avaliação, classificação, 

até ao armazenamento, preservação e disponibilização” (Pinto 2005).  
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Toda a informação deverá percorrer todos os passos do ciclo de vida da informação, 

como na Figura 8: 

Figura 8 - Ciclo de Vida da Informação 

Fonte: Pinto (2016) 

2.3.2. Modelação de processos 

A modelação de processos e uma correta gestão dos mesmos é uma atividade com 

crescente importância para as organizações. Representar os processos visualmente 

permite estudá-los mais facilmente e obter maior controlo para otimizá-los. 

Dito isto, a modelação de processos é a disciplina que permite definir e delinear 

processos de negócio, podendo ser os processos as práticas, fluxos ou ciclos de vida 

dentro de uma organização. Normalmente é utilizada uma notação como a Unified 

Modeling Language (UML) e a Business Process Model and Notation (BPMN) para 

representar graficamente os processos17. 

 

a) Processos  

Os processos, na sua definição mais sintética, são as operações do negócio de uma 

organização. Estas operações estão organizadas em unidades hierarquizadas e com uma 

sequência lógica e só o conjunto e execução plenos de todas essas unidades resulta no 

produto final (e no sucesso do mesmo). 

                                                
17 Sparx Systems. 2019. “Tools for Business Process Modeling using the BPMN”. Acedido a 22 de dezembro 
de 2018. https://sparxsystems.com/platforms/business_process_modeling.html.; 

https://sparxsystems.com/platforms/business_process_modeling.html
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Os processos podem ser divididos em subprocessos - os subprocessos são 

autónomos, mas só em conjunto completam o processo. Por sua vez, os subprocessos são 

compostos por várias atividades realizadas por uma ou mais áreas funcionais de uma 

organização. As atividades são tarefas que por sua vez são constituídas por vários 

cenários. Dentro desses cenários existem vários passos - a unidade atómica. Tal é 

explicado pela Association of Business Process Management Professionals (2013), 

através da Figura 9. 

Figura 9 - Hierarquia dentro de um processo 

Fonte: Association of Business Process Management Professionals (2013) 

 

A Association of Business Process Management Professionals (2013) chega mesmo 

a acrescentar que o “Processo é uma agregação de atividades e comportamentos 

executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados”, gerando 

valor para o cliente e/ou apoiando outros processos. 

 Existem três tipos de processos: 

● Processos Primários - processos fulcrais numa organização para o 

bom funcionamento da mesma e os que agregam valor ao cliente, 
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● Processos de Suporte - dão suporte aos processos primários ou a 

outros processos. Neste caso, agregam valor a outros processos e não 

diretamente ao cliente, 

● Processos de Gestão - medem, monitorizam, controlam as atividades 

e gerem os outros processos. São importantes para garantir que a 

organização atua no sentido do cumprimento dos seus objetivos e metas. 

Podem também “desenhar, implementar, monitorar, controlar e 

melhorar continuamente outros processos de negócio” (Association of 

Business Process Management Professionals 2013). 

 

b) Linguagens utilizadas (UML, BPMN) 

É essencial que existam linguagens formais e estabelecidas na modelação de 

processos, de modo a que todos os processos sejam facilmente compreendidos por todos 

os intervenientes e interessados. Essas linguagens são chamadas Notações. Segundo a 

Association of Business Process Management Professionals (2013), “notação é um 

conjunto padronizado de símbolos e regras que determinam o significado desses 

símbolos”. 

Existem diversas linguagens que padronizam a modelação dos processos. As 

abordagens que sigam as normas conhecidas permitem: 

● Conjuntos de símbolos, linguagens e técnicas comuns para que seja 

possível comunicar, 

● Consistência no produto resultante da modelação de processos, 

● Importação e exportação de modelos de processos entre as várias 

ferramentas, 

● Geração de aplicações a partir dos modelos de processos 

(Association of Business Process Management Professionals 2013). 

Este ponto apresenta duas das notações mais utilizadas pelas organizações: BPMN 

(Business Process Model Notation) e UML (Unified Modeling Language). 

A BPMN foi criada pela Business Process Management Initiative e patenteada no 

Object Management Group - o grupo que estabelece padrões para os Sistemas de 

Informação - e permite apresentar os modelos a públicos-alvo diferentes -, utilizando um 

conjunto robusto de símbolos para modelar diferentes aspetos dos processos de negócio. 

Os símbolos definem relações entre os objetos, tais como fluxos, ordem e hierarquia. 
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Seguindo esta notação, podemos clarificar eventos iniciais, intermediários e finais, 

tanto como colaborações intra e internegócio. É usada para simular processos de negócio 

e para gerar aplicações em BPMS (Business Process Management System) - “ferramenta 

para projetar, implementar e melhorar uma atividade ou conjunto de atividades que 

atingirão um objetivo organizacional específico”18. No entanto, a BMPN exige bastante 

formação e diferentes ferramentas devido ao seu vasto leque de símbolos e subconjuntos 

(Association of Business Process Management Professionals 2013). 

Quanto à UML, esta oferece um conjunto de técnicas para a construção de diagramas 

e notações com o objetivo de descrever requisitos de um sistema. Na sua essência, o 

objetivo seria fazer a análise e desenho dos sistemas, mas algumas organizações 

decidiram adaptá-la, mais concretamente o diagrama de atividades, para modelar 

processos. 

Através desta notação é possível descrever relações laterais e de pai-filho e seguir 

vários modelos, já que os conjuntos de símbolos variam consoante o modelo. É usada na 

construção de casos de uso, descrição de requisitos, representação de fluxos de processos 

mais detalhados e para capturar ou desenhar estruturas de dados. 

As principais vantagens desta linguagem passam pela ampla disponibilidade de 

estudos sobre a mesma, pois é utilizada em muitas organizações, portanto representa 

uma comunidade bem definida. No entanto, esta linguagem foi concebida para modelar 

aplicações de software, sendo a modelagem de processos apenas uma adaptação, fator 

este que pode ser visto como uma desvantagem. É, ainda, importante referir que as 

representações desta notação podem variar de ferramenta para ferramenta (Association 

of Business Process Management Professionals 2013). 

 

3. Abordagem metodológica 

As abordagens metodológicas têm um forte impacto na apreensão dos procedimentos 

a seguir face à recolha, tratamento, interpretação e difusão da informação relevante no 

estudo, para alcançar os objetivos deste projeto de dissertação.  

Para o desenvolvimento desta dissertação, a abordagem metodológica adotada foi o 

método qualitativo de investigação, que se preocupa com a vertente da investigação 

observacional e exploratória. Tendo em conta que a dissertação segue o caso de estudo 

do i3S, torna-se clarividente a necessidade da pesquisa exploratória para compreender o 

                                                
18 Neomind. 2018. “BPMS Automação de Processos”. Acedido a 3 de janeiro de 2019. 
http://www.neomind.com.br:81/blog/bpms-automacao-de-processos/.; 

http://www.neomind.com.br:81/blog/bpms-automacao-de-processos/
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cenário dos projetos alvo de estudo, elucidando e decifrando quanto aos temas das 

investigações.  

Ainda assim, o conhecimento sobre a gestão do risco e do próprio risco em geral está 

muito superficialmente estudado o que requer o foco na investigação de caráter 

exploratório para batalhar na formulação da melhor estratégia a seguir neste sentido. Os 

projetos inerentes ao caso de estudo estão intrinsecamente ligados ao método qualitativo 

de investigação dado que a análise em detalhe dos projetos ampliará o conhecimento 

sobre os mesmos focando nos dados que são utilizados nos projetos ao longo da 

investigação e que podem pertencer às tipologias de dados experimentais e 

observacionais, sem descurar os dados pessoais conforme o RGPD, que são o âmago 

desta dissertação.  

A parte prática da dissertação teve início no apuramento dos projetos que serviriam 

de caso de estudo, tendo em vista que o mesmo advém de relações passadas com os 

investigadores, salvaguardando a facilidade de manter contacto com os mesmos. 

Assegurando, também, o envolvimento necessário para o desenvolvimento do conjunto 

de tarefas relativas ao trabalho e a própria validação das propostas de melhorias. 

Por isso mesmo, uma das primeiras tarefas realizadas, que viria a contribuir de 

forma considerável para a metodologia, foi a definição de um fluxograma, apresentado 

na Figura 10, que organizasse de forma coordenada as várias fases que complementariam 

esta dissertação e orientasse o percurso a seguir de forma completa, conexa e metódica. 

Figura 10 - Fluxograma com coordenação do trabalho 

Fonte: Autoria própria 

Um dos primeiros encargos diz respeito ao mapeamento e categorização da 

informação, componente prática esta que necessita de um certo envolvimento dos 

investigadores para contextualizarem os temas dos seus projetos, de acordo com os 
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objetivos e tarefas realizadas ao longo do mesmo e mediante a sucessiva avaliação, não 

só do projeto, mas também da respetiva instituição. A metodologia envolve a observação 

e posterior análise das tarefas realizadas. Esta tarefa permite compreender o ciclo de vida 

dos dados inerentes às investigações e consequentemente modelar as tarefas dos 

investigadores face aos mesmos. Apresentando-se, também, como uma solução útil para 

compreender as tarefas e ciclos de tarefas realizadas.  

Nesta dissertação, a investigação qualitativa percorre as fontes primárias 

relativamente aos materiais empíricos. Por isso mesmo, foi realizada uma entrevista 

semiestruturada, através da elaboração de um guião, a cada um dos investigadores 

principais dos projetos envolvidos. Este processo seguia um conjunto de perguntas que 

pretendiam compreender o ciclo de vida dos dados e das tarefas realizadas de forma 

muito detalhada e pormenorizada, com o intuito de dar resposta à modelação de 

processos. Entender as fases da investigação é crucial para analisar com detalhe as 

mesmas, bem como para dissipar e evidenciar onde, como e porquê existe uma 

envolvência com o tratamento de dados pessoais. Foi adotado este tipo de entrevista 

previamente estruturada, devido à flexibilidade que esta apresenta, já que, apesar de 

seguir um conjunto de questões pensadas de antemão, permite que ao longo da 

entrevista sejam incluídas outras questões que surgissem no seu decurso.  

Tendo em conta as ferramentas que serão usadas para cumprir os objetivos propostos 

nesta dissertação, após a fase da análise de risco será realizada uma análise exploratória 

das ferramentas. Nesta análise preliminar, para a realização da Avaliação do Impacto 

sobre Proteção de Dados, foi estabelecido um primeiro contacto com um projeto de 

investigação extraordinário. Este primeiro contacto serviu de interação com os métodos 

de realização de uma AIPD, no contexto desta investigação em particular. Assim, testado 

o software da CNIL - titulado de PIA - que será usado para a elaboração das AIPD no 

caso dos projetos do i3S. Neste caso em específico, os investigadores detiveram um papel 

importante para auxiliar nas respostas criteriosas que segue o modelo da ferramenta 

PIA. Os benefícios desta primeira interação permitiram observar e pôr à prova a 

ferramenta, com o auxílio dos investigadores. Maximizando e rentabilizando os esforços 

que serão tidos quando se tratarem dos projetos do i3S, contribuindo para uma certa 

experiência no uso da ferramenta. Neste seguimento, foram realizadas reuniões via 

Skype com a investigadora principal, onde em conjunto se trabalhou para responder de 

forma mais completa aos pontos fulcrais deste documento. Assim sendo, o software foi 

analisado e testado de forma pormenorizada antes da parte prática que diz respeito aos 

projetos do i3S. Todo o processo se repetirá para a criação de Planos de Gestão de Dados, 

com o uso da ferramenta DMPonline, muito embora com a diferença de que será 
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realizado um trabalho muito individual para testar os mais variados níveis e exigências 

da ferramenta.   

No decorrer do projeto foram realizadas várias reuniões presenciais com os 

investigadores, com diferentes objetivos, conforme as fases do projeto, tal como é 

possível visualizar na Figura 11. Consecutivamente, a par das reuniões, foi possível uma 

validação mais veloz por parte dos investigadores dos conteúdos reproduzidos. Fruto das 

diversas interações com os investigadores foram também estabelecidos contactos 

remotos e, ainda, a partilha de uma pasta no Google Drive que continha os demais 

conteúdos da Gestão do Risco, onde foi necessário um certo envolvimento e colaboração 

para alcançar uma maior reunião de perspetivas diferentes, estas essenciais para 

alcançar os objetivos da tarefa. 

No momento final de avaliação, face aos resultados obtidos, foram realizadas, 

juntamente com os investigadores de cada projeto, avaliações e validações com o 

respetivo feedback ao longo das várias reuniões (ver Figura 11). Foram realizadas sessões 

de esclarecimento sobre os vários instrumentos que viriam a ser introduzidos ao longo 

do trabalho.  

Figura 11 - Cronograma de reuniões com os investigadores do P1, P2 e P3 do i3S 

Fonte: Autoria própria 
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Numa fase preliminar, onde foram estabelecidas as primeiras interações com o 

Regulamento, foram estabelecidos contactos externos com dois Encarregados de 

Proteção de Dados, nomeadamente da Reitoria da Universidade do Porto (UP) e do 

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC 

TEC). Antecipadamente, foi formulado um guião de questões e aplicado numa reunião 

conjunta que contava com a presença dos dois EPD, com o intuito de alinhar os conceitos 

e os princípios emergentes com a origem do RGPD, exposto no Anexo A. Neste contexto, 

foi elaborado um fluxograma alinhado com o guião previamente criado que examinava 

os vários cenários que podiam ser percorridos - disponível para ver com detalhe no 

Anexo B - e um fluxograma composto por uma sequência de perguntas que poderiam 

ser importantes colocar, nomeadamente quando a resposta era dada muito 

genericamente, disponível no Anexo C. 

Numa última fase em que a análise de risco já se apresentava praticamente 

finalizada, foram alinhadas as ideias com pessoas da área, tendo em vista que se tratam 

de pessoas que lidam diariamente e no seu contexto normal de trabalho com episódios 

da Gestão do Risco e, conforme os resultados da análise do risco, com a elaboração de 

AIPD. Assim, os temas principais - conversados com estas pessoas da área - foram desde 

as diferentes normas que podem ser usadas nestas circunstâncias até à compreensão das 

diferentes nomenclaturas para calcular o valor do risco, tendo sempre em vista que se 

adeque aos contextos em que é realizada a Gestão do Risco, neste caso, relativo aos 

projetos.  

Em última instância, foi desenvolvido um modelo de classificação - apresentado no 

ponto 9. - para obter as considerações finais junto dos investigadores, relativamente à 

importância, no ponto de vista dos mesmos, das medidas que seriam implementadas 

para mitigar os riscos.  

Por fim, mencionar a importância das normas, NP ISO 31000:2018 – Gestão do 

risco e Linhas de orientação, NP ISO/IEC 27001:2013 – Tecnologia de informação, 

Técnicas de seguranças e Sistemas de gestão de segurança da informação – Requisitos e 

ISO/IEC 27005:20182018 – Tecnologias de Informação – Técnicas de Segurança – 

Gestão de Risco na segurança da informação, para suportar a metodologia que foi 

concebida e adaptada aos casos de estudo.  
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4. Contexto dos projetos 

4.1. O Instituto de Investigação e Inovação em Saúde - i3S 

O consórcio Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), liderado pela 

Universidade do Porto (UP), reúne três instituições e investigadores de várias faculdades 

da UP, consolidando assim uma extensa colaboração entre todas as instituições, 

nomeadamente o Instituto de Biologia Molecular e Celular (IBMC), o Instituto de 

Engenharia Biomédica (INEB) e o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da 

Universidade do Porto (IPATIMUP). Conta com a agregação de vários projetos 

conjuntos, cossupervisão de estudantes de doutoramento, uma ampla partilha de 

equipamentos e o emprego de investigadores sob políticas coordenadas. São seis as 

faculdades da UP que contribuem para o i3S, nomeadamente a Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto (FMUP), o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

(ICBAS), a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto (FMDUP), a 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP), a Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto (FEUP) e a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

(FFUP) e três os hospitais, especificamente o Centro Hospitalar São João, o Centro 

Hospitalar do Porto e Instituto Português de Oncologia (IPO).  

Esta ampla participação entre faculdades da UP, instituições de investigação e 

hospitais é única em Portugal, mas acima de tudo é extremamente valiosa para o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Além do mais, estabelece um ambiente de 

investigações inovadoras com prósperos benefícios para a área da saúde. Hoje em dia, 

mais especificamente desde 2015, estão no novo edifício que também se revela um 

elemento chave no âmbito da investigação que se concentra em três programas 

integrativos, sobre: (1) Cancro, (2) Interação e Resposta do Hospedeiro e (3) 

Neurobiologia e Doenças Neurológicas. 

A sua maior meta é a excelência científica atingida através da avaliação externa, das 

suas atividades, realizada pelo Conselho Consultivo Externo. Os seus grupos são 

liderados por cientistas com um leque riquíssimo de projetos e reconhecidos 

internacionalmente. No i3S, a investigação é constituída por três programas 

interdisciplinares onde estão incluídas as maiores áreas de competências. Ao longo das 

suas operações também é essencial partilhar os serviços científicos, incentivar a 

transferência de tecnologia e empreendedorismo, promover programas internacionais 

de doutoramento e preservar os demais compromissos institucionais. 
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4.2. Análise sistemática dos projetos de investigação 

São três os projetos do i3S alvo de estudo nesta dissertação:  

1. Projeto 1 – Os efeitos dos métodos de treino no bem-estar dos cães de companhia 

e no vínculo entre o cão e o dono, responsabilidade da investigadora Catarina 

Castro, 

2. Projeto 2 – Mortalidade perinatal de roedores em laboratório, ao encargo da 

investigadora Gabriela Morello, 

3. Projeto 3 – Pontos de vista de especialistas envolvidos na edição de genoma, com 

o investigador responsável Pedro Ramos. 

 

4.2.1. Os efeitos dos métodos de treino no bem-estar dos cães 

de companhia e no vínculo entre o cão e o dono 

Este projeto retrata uma abordagem científica que permite avaliar objetivamente o 

bem-estar de animais de companhia.  

O aumento dos cães de companhia é uma realidade, estando estes inseridos na 

sociedade. Este projeto de investigação estuda os efeitos de cada um dos métodos de 

treino nos cães, relativamente ao bem-estar do animal de estimação e ao vínculo com o 

seu dono. Assim, são notados os métodos de treino destes animais que podem seguir o 

método de estímulos aversivos ou, então, focar-se no método de reforço positivo. O uso 

de estímulos aversivos tem gerado controvérsias em torno do mesmo, pela ideia de que 

afeta negativamente o bem-estar do cão e a própria relação com o seu dono. 

O objetivo passa, assim, por salvaguardar o bem-estar do cão de estimação, 

cooperando no progresso de relações prósperas entre o cão e o seu dono, contribuindo 

para os benefícios que os humanos atingem da ligação com os seus respetivos cães, daí a 

importância de procurar apoios com evidências científicas através de estudos 

conclusivos. 

O propósito desta investigação assenta em estudar o impacto dos dois referidos 

métodos para treinar cães, o primeiro baseado em estímulos aversivos e o segundo 

baseado em recompensas. Por isso mesmo, as finalidades deste objeto de estudo 

pretendem:  

- Conceber uma avaliação às respostas de stress comportamentais (sinais corporais) 

e fisiológicas (cortisol) do animal de estimação submetido aos dois métodos de 

treino, com o intuito de estudar o impacto destes no bem-estar dos cães a um curto 

prazo, 
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- Realizar uma avaliação dos estados emocionais dos cães, treinados com os dois 

métodos (aversivo e positivo), através de um teste cognitivo e, como resultado, 

investigar os efeitos dos métodos de treino no bem-estar dos cães a longo prazo. 

Conta com 92 participantes neste estudo, 

- Estudar comportamentos relacionados com o vínculo existente entre o cão e o seu 

tutor, perante os dois métodos de treino em causa, para medir os níveis de ocitocina 

dos cães - um indicador fisiológico de afeto -, após um período de interação com seus 

donos, para compreender e avaliar os efeitos dos métodos de treino na qualidade da 

relação cão-proprietário. Conta com 34 participantes (diferentes do estudo 

mencionado anteriormente). 

Por conseguinte, o intuito é compreender os efeitos que os treinos, em cada um dos 

métodos, têm no bem-estar dos cães de estimação perante o vínculo entre os cães e os 

seres humanos, pois é necessário compreender se estes métodos de treinos se revelam 

stressantes e perturbadores para os animais, dificultando a relação deles com os seus 

donos. Este estudo é uma mais-valia no que toca à relação e interação dos cães com os 

seus proprietários.  

Os dados deste estudo, referentes ao teste de comportamentos de stress, são 

provenientes de filmagens dos treinos dos cães nas respetivas escolas e, também, advêm 

de testes cognitivos onde ocorre cronometragem das velocidades dos cães a chegar do 

ponto x à gamela com registos de tempos de latências, terminando com as respostas dos 

donos ao questionário. Por último, relativamente ao teste de vinculação, derivam 

igualmente de filmagens com registos sobre o tempo que o animal passa em proximidade 

com o dono, como reage quando o mesmo sai da sala onde decorre o teste e 

comportamentos de exploração e brincadeira. Tratando-se de dados quantitativos e 

qualitativos.  

Uma vez mais é necessário evidenciar que se tratam de dois estudos - dois 

subprojetos diferentes - dentro do estudo principal. Um que tem em vista a questão do 

bem-estar do animal sob a perspetiva dos comportamentos de stress e da realização do 

teste de viés cognitivo que finda com a resposta a um questionário e outro que aborda a 

questão da vinculação em que são avaliados os comportamentos deste tipo com o dono. 

Os participantes e os resultados esperados são diferentes em cada um deles.  

 

4.2.2. Mortalidade perinatal de roedores em laboratório  

No caso deste projeto - também designado por Alive Pup Project - é abordado o 

estudo da reprodução de murganhos em laboratório, mais propriamente sobrevivência 

destes animais. A mortalidade perinatal é um problema de saúde e bem-estar animal, 
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onde a reprodução destes em elevado número para as experiências é uma prática 

preocupante interferindo na própria logística das investigações. 

Os valores da mortalidade são significativos e apesar da relevância do problema, tem 

sido desenvolvida pouca investigação sobre este tema no que se refere aos fatores 

subjacentes. No sucedimento destes eventos, na maioria das vezes não são conhecidos os 

motivos da morte havendo uma grande variabilidade entre as causas e a literatura 

associada aos estudos.  

Por esse motivo, este projeto visa determinar as causas da perda de ninhadas de 

camundongos ou murganhos ou ratos-domésticos - que pertencem a uma espécie de 

pequenos roedores da família dos murídeos - de laboratório através do desenvolvimento 

e disseminação de uma estratégia preventiva face ao panorama atual, com a intenção de 

reduzir a mortalidade destes seres. Para alcançar este patamar, cabe a este projeto o 

mapeamento da mortalidade de filhotes em instalações europeias de reprodução e, 

ainda, a identificação e avaliação dos fatores de risco associados através da realização de 

estudos epidemiológicos19 e etológicos20.  

Este estudo é relevante uma vez que a perda da ninhada perinatal continua a ser uma 

problemática na criação de murganhos e, por sua vez, desconhecem-se as causas por trás 

deste fenómeno. Além disso, é relevante a realização de estudos e pesquisas sistemáticas 

em torno destas questões. 

Um dos objetivos do projeto é percorrer as tarefas onde são avaliados os impactos 

dos fatores de risco onde houve uma colaboração entre três estabelecimentos, incluindo 

o próprio i3S e duas instituições do Reino Unido. O principal intuito desta abordagem é 

não só explorar as mudanças efetivas dos fatores de risco, como também a possibilidade 

de inserir outros. Esta tarefa necessita de uma correta recolha dos dados, de forma 

cuidada e padronizada, para atingir a recolha de informações minuciosas sobre o 

fenómeno em estudo, ou seja, a mortalidade perinatal de murganhos. Deslindando, 

assim, quais os fatores de risco que estão agregados a um elevado número de perdas de 

ninhadas. 

Uma outra tarefa preocupa-se com a segurança e padronização dos dados, assim 

como com o uso de modelação multivariada para a análise desses dados através de uma 

característica binária ao nível da ninhada. Assim, é tido em conta o risco de mortalidade 

das ninhadas assente como risco de perda de uma parte da ninhada ou da perda da 

                                                
19 Pode ser definido como o estudo da distribuição e dos determinantes das doenças ou das condições 
relacionadas à saúde em populações especificadas.  
20 É a especialidade da biologia que estuda o comportamento animal. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Animal
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ninhada inteira, prosseguindo para a investigação e observação do tempo de 

sobrevivência para que ocorra a perda da ninhada. Isto, consoante a quantidade e 

qualidade dos dados aqui envolvidos.  

Os resultados esperados em torno do estudo estão relacionados com a coleta de 

informação sobre efeitos importantes dos fatores de risco na perda de ninhadas, podendo 

ser usados para desenvolver estratégias preventivas e para melhorar a sobrevivência de 

murganhos.  

De seguida, outra das tarefas fundamenta-se na análise dos dados clínicos face à 

morte das crias. Vários fatores relacionados com a saúde animal, o comportamento e a 

gestão no contexto da mortalidade perinatal de murganhos serão cruciais. Dos estudos 

destacados e com base nos resultados procede uma estratégia preventiva com um 

conjunto de recomendações, a fim de evitar a mortalidade dos filhotes, direcionada à 

comunidade científica de animais de laboratório. Os resultados dos exames patológicos 

que foram e serão realizados agregam vários acontecimentos relacionados com a morte 

destas crias e permitirá retirar conclusões associadas à causa da morte. 

Como referido, este projeto conta com a colaboração de três instituições, duas do 

Reino Unido - denominadas Instituição X e Instituição Y ao longo deste trabalho - e 

incluindo aqui o próprio i3S de onde provêm dados históricos e dados recolhidos em 

contexto laboratorial, tratando-se de dados quantitativos e qualitativos. A equipa de 

investigação encarregue pelo Projeto 2 combina competências científicas em: 

comportamento de murganhos de laboratório, bem-estar, comportamento materno, 

epidemiologia veterinária e experiência prática de reprodução de murganhos de 

laboratório. 

 

4.2.3. Pontos de vista de especialistas envolvidos na edição de 

genoma  

O projeto em questão - igualmente denominado IMGENE - faz parte de um 

consórcio europeu onde estão incluídos diferentes projetos. É financiado pelas iniciativas 

Maria Curie da Comissão Europeia, e iniciou-se no ano de 2018, prolongando-se por uma 

estimativa de mais três anos.  

Um dos objetivos alicerce deste projeto é estabelecer várias ferramentas e protocolos 

para melhorar a tecnologia Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats 

(CRISPR) face à edição eficiente do genoma que trará benefícios para a investigação nos 

campos da ciência da vida e da saúde, da indústria farmacêutica e da aplicação da terapia 
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genética. Baseado na abordagem de várias questões éticas relacionadas com a aplicação 

da tecnologia de edição do genoma em animais, plantas e seres humanos.  

A edição do genoma pode ser usada para introduzir mutações pontuais, para reparar 

defeitos genéticos em pacientes humanos, mas também para inserir sequências de ácido 

desoxirribonucleico (ADN) maiores, revelando-se relevante por ser fácil e barata. A 

tecnologia CRISPR é considerada a maior melhoria tecnológica na pesquisa biomédica. 

O objetivo principal, neste caso em específico, é examinar com minuciosidade o 

potencial e os entraves na área de edição de genoma no campo científico, ético e legal, 

adquirindo um conhecimento mais profundo junto dos peritos no tema em questão por 

intermédio de entrevistas semiestruturadas. Por peritos de ciência entendem-se os 

investigadores principais que usam a tecnologia CRISPR. Ainda, por peritos de ética e 

regulamento compreendem-se os investigadores que se inserem nas áreas bioética e de 

direito biomédico (representantes de entidades reguladoras). Por conseguinte, foram e 

são recolhidos os pontos de vista destes peritos e profissionais cuja função está associada 

ao uso destas tecnologias de edição de genoma. 

Os dados recolhidos denominam-se qualitativos e os tópicos principais deste projeto 

dizem respeito à biologia molecular, biologia celular, análise de genoma baseada em 

bioinformática e tecnologia de camundongos transgênicos.  

 

4.3. Análise das entrevistas 

A aplicação de entrevistas semiestruturadas visam contribuir para a adição de valor 

relativamente ao trabalho em si, permitindo compreender, junto dos investigadores, o 

âmbito das suas investigações, as suas preocupações face à gestão de dados de 

investigação e, em particular, os dados pessoais que estão envolvidos nas suas 

investigações, bem como, as incongruências neste sentido.  

Relativamente ao P1 foi possível a compreensão do tema, qual o seu propósito e 

finalidade diretamente relacionada com o objetivo central do projeto que se foca no efeito 

de duas vertentes e métodos diferentes de treinos de cães, bem como qual a necessidade 

do tratamento de dados pessoais, disponível no Anexo D. Este projeto lida com dados 

recolhidos em diferentes contextos, a ver: 

 - Treinos dos cães: através de filmagens e áudios, 

- Dados fisiológicos: através de recolhas de amostras de salivas para analisar os 

níveis de cortisol dos cães, 

- Dados demográficos: recolhidos através de questionários.  
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Quer isto dizer que esta investigação trabalha com dados quantitativos (os dados 

terminam todos em números independentemente de resultarem de filmagens) e 

qualitativos (por intermédio dos questionários). Por conseguinte, as categorias de dados 

de investigação inserem-se nos dados observacionais sem intervenção experimental. 

Contudo, os dados das amostras salivares contêm as análises de cortisol realizadas em 

contexto laboratorial, pertencendo, por isso, aos dados experimentais. Relativamente 

aos dados pessoais, estes pertencem às escolas, aos treinadores e aos tutores dos cães. 

No primeiro caso, trata-se da identificação das escolas nas filmagens e de pessoas 

externas que podem ser identificadas no decurso dos treinos, através das assinaturas 

quando assinam o consentimento informado de participação no estudo e através dos 

contactos. No segundo caso, o nome do treinador está mencionado na recolha de dados, 

o e-mail e a fotografia (se associada à sua conta). No terceiro caso, os dados referentes 

aos tutores destes animais advêm das assinaturas dos consentimentos informados 

(consentimento de participação no teste do comportamento de stress e no teste de 

vinculação), o seu nome, e-mail e fotografia (se associada à sua conta), sem esquecer que 

o nome do cão permite alcançar o nome do dono. Assim, torna-se percetível a existência 

de dois consentimentos informados. Consentimento informado que engloba o teste de 

comportamentos de stress e, por acréscimo, o teste cognitivo que termina com a resposta 

a um questionário, assinado pela escola e pelos tutores dos animais. Ainda, o 

consentimento que diz respeito ao teste de vinculação somente assinado pelos tutores 

dos animais.  

Neste contexto, também, por intermédio da entrevista, foi percetível o modo de 

seleção dos participantes, como decorre o processamento dos dados, como eles 

atravessam a fase de tratamento e de análises, como são armazenados e como se prevê a 

partilha e reutilização dos mesmos.  

No que toca ao P2, foi igualmente compreendido o tema do projeto e o seu propósito, 

através da entrevista que está disponível no Anexo E, que permitiu um esclarecimento 

mais elucidativo tendo em conta a temática e a área. Idem, foi cognoscível a compreensão 

de que este projeto era parcialmente diferente face ao tipo de dados envolvidos, uma vez 

que se tratam de dados recolhidos e processados no âmbito de outras investigações, 

contribuindo, neste caso em específico, para o objetivo de estudar quais os efeitos ou 

fatores de risco associados à perda de ninhadas de murganhos, aspirando o alcance de 

estratégias preventivas para melhorar a sobrevivência destes seres.  

Contudo, os dados resultantes da investigação atual que decorre nos laboratórios do 

i3S são comparados com os dados históricos do i3S e das instituições que colaboram no 

estudo. Assim, estes dados são recolhidos, transcritos e armazenados para, 
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posteriormente, fazerem parte do momento em que se realiza a análise entre o conjunto 

de dados reunidos (dados históricos de duas instituições do Reino Unido, dados 

históricos do i3S e dados que saem diariamente dos laboratórios relativos ao presente 

estudo). Por isso mesmo, estes dados inserem-se nas categorias de dados observacionais 

e experimentais, por se tratarem de observações diretas com registos e porque são 

realizados em contexto laboratorial através das medições do ambiente e dos registos nos 

sensores face, por exemplo, à temperatura e à luz. Relativamente aos dados pessoais que 

estão aqui em questão, estes dizem respeito aos dados transferidos pelas instituições que 

facultam o acesso a dados pessoais dos técnicos das instituições que lidam com o controlo 

de murganhos assim como, o nome das instituições, o nome dos investigadores, nome 

dos tratadores, e-mail e o acesso a um IP que permite aceder ao sistema de 

armazenamento de determinada instituição. No caso dos dados pessoais do i3S estão 

aqui envolvidas as assinaturas da investigadora principal, o nome dos investigadores e o 

nome da sala que permite alcançar o nome do tratador responsável. Neste projeto, os 

termos de colaboração não estão claros para todos os envolvidos, particularmente para 

as duas instituições colaboradoras que pertencem ao Reino Unido e que foram 

anonimizadas ao longo da dissertação, sendo designadas por Instituição X e Instituição 

Y. Contudo, foi assinado, pela Instituição X, um consentimento informado. 

No caso do P3 foi compreendida a finalidade da investigação e do tratamento de 

dados intimamente ligados ao objetivo de melhorar a eficiência da edição de genoma, 

disponível para visualizar a entrevista com mais detalhe no Anexo F. Os dados aqui 

abordados são recolhidos no decorrer de entrevistas efetuadas a profissionais da área, 

inserindo-se na categoria de dados observacionais, uma vez que são formuladas as 

entrevistas e os dados são obtidos através de observação direta detendo de uma certa 

importância crítica sobre o tema. Posteriormente, os dados serão publicados e espera-se 

que reutilizados.  

Neste sentido, a seleção de participantes era constituída pelos investigadores que 

pertencem à rede do consórcio a que pertence o estudo ou através de recomendações das 

pessoas entrevistadas ou da rede de contactos para sugerirem potenciais futuros 

entrevistados, ou seja, através do método que se denomina snowballing. A recolha de 

dados é efetuada através de gravação, posterior transcrição e armazenamento, podendo 

depois dar início à análise dos dados. Os dados pessoais inerentes ao desenvolvimento 

deste projeto advêm das entrevistas realizadas pelo Skype ou pelo Zoom. Os dados dos 

participantes que são recolhidos dizem respeito às assinaturas quando assinam um 

consentimento informado associado à própria investigação, nome do utilizador através 

da ferramenta usada para a entrevista, e-mail, fotografia (se disponível na plataforma 

colaborativa), histórico de atividade da plataforma da entrevista (dia, hora e duração), 
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pontos de vista e argumentos em relação às potencialidades e limitações associadas à 

edição de genoma, através de dados que se podem inserir na tipologia de convicções 

filosóficas e crenças associadas ao tema.  

Questões relacionadas com a segurança da informação também foram discutidas 

durante a realização das entrevistas. Acima de tudo, era necessário identificar o ciclo de 

vida dos dados e quais as fases percorridas, uma vez que podiam ser díspares de projeto 

para projeto. Ainda, descriminar os tipos de dados recolhidos em cada um dos projetos 

tendo em consideração os dados pessoais incluídos. 

Por fim, todos os investigadores mencionaram valorizarem as questões relacionados 

com as políticas de open science, no que toca à necessidade da transparência na ciência 

e no acesso aos dados, considerando fundamental, tendo em conta que é possível 

ocorrerem manipulações de dados e, consequentemente, do próprio estudo. Foi referida 

a importância dos metadados neste âmbito. 

 

4.4. Análise de observação 

No decorrer do projeto o contacto com a realidade dos investigadores podia ser uma 

mais-valia para melhor compreender os seus fluxos de informação, através da 

observação da realidade do ciclo de vida dos seus dados.  

 No que diz respeito ao Projeto 1 (P1), foi possível o contacto direto com o 

processamento de uma recolha de dados relativamente aos testes cognitivos, realizados 

aos cães, que decorrem no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS). Foi 

percetível a técnica e métodos usados pela investigadora no que toca à recolha de dados, 

aumentando, assim, o conhecimento real das tarefas realizadas no decorrer do teste 

cognitivo, bem como das respostas aos questionários por parte dos donos dos cães.  

Porém, esta oportunidade a nível observacional não foi possível no Projeto 2 (P2) e 

no Projeto 3 (P3), dado a fase decorrente das investigações não o permitirem, uma vez 

que, no caso do P2 os dados são essencialmente transferidos e, por outro lado, a recolha 

nos biotérios21 envolve questões sensíveis relacionadas com a própria higienização. No 

caso do P3, a recolha de dados é processada através de entrevistas que são realizadas 

individualmente e, para além das questões relacionadas com o consentimento 

informado, podia gerar aqui uma sensação de desconforto para o participante. 

 

                                                
21 Um biotério é um local onde animais são criados e/ou conservados para que sejam posteriormente 
utilizados em experiências científicas.  



 

59 
 

5. Mapeamento e categorização da informação 

dos projetos em análise 

5.1. Modelação de processos 

A maior vantagem da modelação de processos é a competência de potencializar de 

forma detalhada a captura de uma ação. A descrição das atividades caracteriza o vínculo 

de umas ações com as outras. A modelação facilita a tomada de decisões no campo das 

ações a seguir e a incluir versus as ações que devem ser excluídas, com o intuito de 

manter uma perspetiva geral sobre todo o panorama da(s) tarefa(s). A modelação de 

processos serve de base para melhorar a estrutura das operações, neste caso, dos 

projetos. 

Na realização das tarefas associadas à modelação de processos foi escolhido o uso do 

modelo BPMN por ser capaz de escrutinar as fases percorridas pelos projetos alvos de 

estudo de forma mais profunda, sendo que esta linguagem capta os conceitos principais 

e fundamentais inerentes aos projetos. Embora seja necessário para os leitores dos 

modelos de processos uma representação simples desta linguagem, de modo a retratar 

os processos dos projetos, ao mesmo tempo, é imprescindível uma certa flexibilidade 

para configurar determinados níveis de complexidade, quando necessário. 

O BPMN é um autêntico padrão, normalizado e usado para capturar os processos de 

negócio nas diferentes fases de desenvolvimento de um determinado fenómeno. Esta 

notação combina vários elementos para mapear as informações inerentes aos projetos. 

A notação BPMN possui a capacidade de representar processos complexos de forma 

sistémica aliada, ainda, à capacidade de ser compreendida a um nível universal.  

O pretendido, no maior número de casos que aplicam a modelação de processos, é a 

vantagem de documentar, compreender e analisar os processos de negócio fundamentais 

no decorrer das atividades, neste caso, dos projetos. Tendo a utilidade de se tornarem a 

base para um grupo mais detalhado de descrições de processos com diferentes usos. 

Os modelos de BPMN aplicados aos projetos (casos de estudo), visam aumentar a 

compreensão das várias atividades associadas à execução das tarefas, ao longo dos 

projetos, por intermédio de uma representação visual e prática das várias etapas dos 

projetos fornecendo detalhes e a clareza necessária para representar a sequência das 

atividades. Neste caso, estão estruturados com elementos básicos que representam 

atividades, eventos e gateways com formatos e conceitos diferentes, sendo estes os 

elementos mais simples que suportam os modelos, tornando-os legíveis.  
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No caso dos requisitos de segundo nível, os elementos são usados com propósitos 

específicos, que conduzem informação suportada por mais elementos que permitem que 

o modelo siga o suposto fluxo. De forma genérica, podemos dizer que esta é uma 

linguagem que envolve um conjunto de símbolos e regras com um determinado 

significado.  

Nesta linguagem, são distinguidas as pools e as lanes. As pools representam níveis 

gerais, as lanes são agregadas pelas pools. Na primeira pode ser representado o grupo de 

forma geral e a segunda detalha o contexto do processo, limitando-o. Ao longo dos 

processos são usados objetos de fluxo, objetos de ligação e artefactos. Os processos 

iniciam-se do lado esquerdo com o constituinte que permite iniciar o evento e, também, 

a sequência do fluxo. Há eventos de início, eventos intermédios e eventos de fim. 

Nos modelos criados, há momentos em que decorrem decisões representadas por 

gateways que são usadas para controlar o fluxo do processo, podendo marcar o início ou 

o fim de um conjunto de rumos alternativos ou paralelos. Embora haja várias gateways, 

aquelas que serviram o propósito destes modelos podem ser designadas por:  

- Decisões exclusivas: representam uma decisão binária, podendo seguir apenas 

um dos caminhos do fluxo sequencial em que só um dos ramos é que vai ficar ativo, 

- Decisões paralelas: ao ser acionado, todas as atividades que se lhe seguem têm de 

iniciar paralelamente, sem condições a si associadas formulando uma sincronização 

entre as atividades. 

 

5.1.1. Identificação e estruturação formal dos processos 

A fase de estruturação formal dos modelos de processos passou por várias etapas. O 

momento das entrevistas com os investigadores possibilitou a formulação de um 

esquema preliminar relativo à estruturação do ciclo de vida dos dados contribuindo para 

a posterior realização dos modelos de processos, disponível para visualizar com mais 

detalhe no Anexo G.  

Formalmente os processos do P1, P2 e P3 estão estruturados da seguinte forma: 

No P1, foi pertinente considerar apenas o teste do bem-estar animal, mais 

propriamente do estudo dos comportamentos de stress. Este processo, disponível para 

ver com mais detalhe no Anexo H, inicia-se com a investigadora principal a percorrer 

os critérios de seleção das escolas participantes previamente definidos. Quando 

determinada escola corresponde a esses critérios inicia-se a comunicação com a mesma 

através dos contactos disponíveis online.  
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De forma contínua, a investigadora desloca-se à escola para reunir com o treinador 

e observar se as metodologias usadas são realmente adequadas ao estudo, onde definem 

o método de contacto com os clientes da escola. Aqui ocorre uma decisão exclusiva: ou o 

treinador contacta diretamente o dono do cão ou é agendado um dia para que o 

investigador se desloque à escola e se encontre com determinados clientes.  

A seguir, ocorre a fase em que são percorridos os critérios de seleção - que 

determinavam a inclusão ou a exclusão no estudo - dos cães adequados para continuarem 

na investigação. Sucede-se, novamente, a necessidade de uma decisão exclusiva onde 

caso os cães correspondam aos critérios de exclusão é terminado aqui o contacto com 

eles. Em contrapartida, se pertencem aos critérios de inclusão segue-se para a recolha de 

assinaturas do consentimento informado onde se verifica a ocorrência de uma decisão 

paralela e, por isso mesmo, paralelamente, são solicitados os dados e a autorização para 

a participação nos treinos. Simultaneamente, são facultados os dados pessoais dos donos 

dos cães e também os dados do animal e é agendada a presença do investigador no 

próximo treino. 

Na escola, o investigador inicia as filmagens - onde repete o processo ciclicamente 

em 3 dias de treino - e, já no fim do primeiro treino, o investigador faz uma demonstração 

de uma recolha de saliva ao animal que serve de exemplo para os tutores dos cães. Assim 

sendo, os tutores dos cães recolhem uma amostra após o treino (valores pós-treino) e 

uma amostra, em casa, em dias em que não há treino (valores de linha base). Este 

processo de recolha das amostras de saliva, repete-se ciclicamente 3 vezes, entregando, 

por fim, a recolha dos dados ao investigador onde, para cada cão, temos três amostras 

após o treino e três amostras retiradas em casa, com o intuito de, posteriormente, 

comparar as primeiras com as segundas.   

O investigador, por intermédio da utilização de um serviço web necessário para 

completar a tarefa, envia os dados, através de um processo que exige comunicação com 

um evento de mensagem por e-mail, para a Faculdade de Ciências do Desporto e 

Educação da Universidade de Coimbra (FCDEF) que procederá à análise dos dados, onde 

ocorre um subprocesso que necessita de 20 dias para realizar a tarefa. 

Seguidamente, no teste de cognitivo que é realizado no ICBAS ciclicamente 

conforme a fase do projeto e o cão a ser alvo de estudo, assim como todas as tarefas 

realizadas em seguida, acontecem de forma periódica. Neste seguimento, inicia-se o teste 

cognitivo onde ocorrem decisões paralelas. O próprio teste necessita de duas pessoas 

para percorrer duas fases paralelas: 1. a pessoa prepara as gamelas com a comida, 2. a 

pessoa controla o cão e solta-o quando a primeira pessoa dá o sinal e regista o tempo de 

reação do cão, registos esses, realizados em papel. Estas tarefas são repetidas várias vezes 
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ao longo da realização do teste. Já no fim, é apresentado um questionário aos donos dos 

cães que respondem aos mesmos, fornecendo dados demográficos e dados sobre o 

animal. 

Seguidamente, são desenvolvidos os etogramas22 com as listas de comportamentos 

dos animais e procede-se à própria análise de todo o conjunto de dados recolhidos 

através de decisões exclusivas onde, num momento, se segue apenas um dos caminhos 

do fluxo sequencial: 1. Dados das filmagens onde é realizada a anotação, por tempos, 

tendo em conta todos os comportamentos e os próprios etogramas anteriormente 

desenvolvidos e 2. Análise dos testes cognitivos. A fase seguinte baseia-se nas 

transcrições dos momentos anteriores para os ficheiros em Excel. Entretanto, o 

investigador recebe os resultados das análises às amostras de saliva, através de um 

processo que exige comunicação com um evento de mensagem por e-mail e o 

investigador recebe a mensagem de e-mail com os dados analisados. De seguida, procede 

à realização de comparações e avaliações dos dados. O processo é terminado com a 

publicação de artigos científicos dos resultados processados, dando por findado o evento. 

 

Iniciamos o processo do P2, exposto no Anexo I, com os protagonistas que são, 

naturalmente, os investigadores. Em tom de enumeração podemos ver os processos 

deste modelo de forma organizada.  

1) Os investigadores dão início à recolha dos dados das instituições, neste caso, perante 

a Instituição Y onde o investigador tem acesso virtual à base de dados da instituição, 

escolhe os dados que lhe são úteis na fase em que decorre a investigação e processa o 

download dos dados com que vai trabalhar seguindo para a fase de tratamento desses 

dados. Tudo isto através do uso de um serviço necessário para completar a tarefa. 

2) De seguida, no caso da Instituição X, a recolha de dados passa por definir o tipo de 

conteúdos necessários - tendo em conta o decorrer da investigação - onde ocorre uma 

decisão paralela e, simultaneamente, são reunidas as listas dos dados quer por 

estirpe23 quer por tipo de ambiente. O investigador solicita, através de uma 

mensagem por e-mail, os dados à Instituição X que após receção do mesmo gera 

relatórios, de forma exclusiva, ou em Excel ou em csv, prosseguindo para a fase de 

envio, por mensagem em e-mail, dos dados anteriormente requeridos. O 

investigador trata de obter os dados em relatórios.  

                                                
22 É um inventário ou lista de comportamentos usado na etologia. 
23Conjunto de descendentes da mesma origem genética que apresentam semelhanças morfológicas ou fisiol
ógicas e constituem uma variante genética. 
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3) No caso dos dados históricos do i3S, o processo é semelhante no nível em que cabe 

ao investigador definir o tipo de conteúdos necessários - tendo em conta a fase em 

que decorre a investigação - quer por estirpe quer por tipo de ambiente por 

intermédio de uma decisão paralela. O investigador, através de um serviço web 

necessário para completar a tarefa, acede ao sistema do i3S, visualiza os dados, 

seleciona os dados que necessita e requisita os dados, através de mensagem por e-

mail, ao técnico responsável do i3S que ao receber o e-mail, trata de gerar relatórios 

com a utilização de um serviço web e enviar, por mensagem, os dados requeridos 

pelo investigador. O investigador confirma a receção dos dados e avança para a fase 

de armazenamento na cloud, prosseguindo de seguida para o seu tratamento. 

4) No caso dos dados da necropsia24 do i3S, o investigador - que tem acesso à sala 

restrita - dá entrada na sala com as folhas de registos que tem a capacidade de registar 

dados - processo que acontece várias vezes - durante 1 mês. Segue para a contagem 

de mortalidades por caixa onde se sucede a troca de dados, faz a anotação 

manualmente na folha de registos e cada vez que se completa a folha, por caixa, 

inicia-se a transcrição das folhas para Excel onde, simultaneamente, se armazena 

manualmente os dados em bruto no arquivo físico e na cloud, através de um serviço 

web, passando para o tratamento dos dados. 

Encontrando-se a (1.) Instituição Y, a (2.) Instituição X, os (3.) dados históricos do 

i3S e os (4.) dados recolhidos na necropsia do i3S, todos na fase de tratamento, a fase 

seguinte dedica-se à análise dos dados recolhidos.  

Assim, podem avançar, por um lado, para análise dos dados da necropsia e pela 

partilha dos dados na base de dados. Contudo, por outro lado, se se tratar da análise dos 

dados do ambiente, armazena-se os dados em bruto na cloud, acede-se aos conteúdos 

dos sensores (retirados das caixas dos murganhos) e prossegue-se para a reprodução dos 

conjuntos de dados (organizados com médias, temperaturas, mínimos e máximos). 

Seguidamente, é necessário um código de acesso para entrar e usar o software.  

No caso dos dados históricos, recolhidos até ao momento, de todas as instituições 

participantes, procede-se para a análise e avança-se para a fase de comparações. 

Após as fases de análises - quer dos dados da necropsia, do ambiente e dos dados 

históricos dos colaboradores - seguem para as comparações entre todos os aglomerados 

de dados recolhidos até então. Por fim, são realizadas comparações estatísticas, os dados 

                                                
24 É uma autópsia ou exame ao cadáver. Designado como um procedimento médico que consiste em 
examinar um cadáver para determinar a causa e o modo da morte. 
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processados são armazenados na cloud e, posteriormente, espera-se a publicação dos 

resultados do projeto de investigação.  

 

No caso do P3, detalhado no Anexo J, primeiramente, são selecionados e recrutados 

os participantes que melhor correspondem às ideologias da investigação e que, acima de 

tudo, estudaram e detêm de uma opinião sobre o tema correspondendo aos critérios de 

inclusão na investigação. O investigador responsável entra em contacto com os 

participantes explicando o âmbito e os demais detalhes da investigação. Aqui sucede-se 

uma decisão exclusiva pelo que, se for da sua vontade, dá por terminado o contacto ou 

então dá seguimento à sua participação na investigação onde, desde logo, fica agendada 

a entrevista.  

De seguida, ainda antes de dar início à entrevista, é assinado o consentimento 

informado, prosseguindo então para a entrevista. Nesta fase, ocorrem deliberações 

paralelas e, paralelamente, estabelece-se o contacto via Skype - através do uso de um 

serviço web -, inicia-se a gravação no programa - tarefa realizada pelo investigador - e, 

simultaneamente, no telemóvel. Os dados da entrevista são armazenados.  

Aquando da transcrição dos dados verifica-se, primeiramente, se os registos no 

programa ficaram corretamente gravados. Decorre uma decisão exclusiva e no caso de 

não terem sido bem gravados pelo programa mantém-se a gravação no telemóvel e 

procede-se às transcrições usando o backup do telemóvel ou, então, se se verifica que a 

gravação no programa ficou corretamente gravada procede-se à eliminação da gravação 

backup do telemóvel fazendo a transcrição através da gravação no programa. Depois de 

realizadas as transcrições - e se a gravação no telemóvel ainda não foi eliminada - 

confirma-se se ainda se mantém a gravação, procedendo-se de forma exclusiva para 

eliminação ou, verificado que já não se mantém a mesma, para a fase seguinte. 

Seguidamente, procede-se à transferência dos dados para o software Nvivo e avança-

se para a análise dos dados. Nesta fase ocorre uma decisão exclusiva, os dados são 

codificados ou de forma manual ou através do programa e segue-se para a publicação 

(embora esta fase ainda não tenha sido pensada e detalhada).  

Numa fase final, onde decorre uma decisão paralela, prevê-se a eliminação das 

gravações de áudio, muito embora, sem planeamento do momento em que este ato se 

realizará. Conjuntamente, serão preservados os documentos das transcrições, ainda que, 

sem especificidade e detalhes face ao período de preservação dos mesmos.  
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Estes modelos enfrentaram vários cenários de validação. O primeiro e principal 

aconteceu junto dos investigadores em dois momentos diferentes, para obter um modelo 

completo e vasto, no que toca às suas atividades. Imediatamente a seguir, foram 

validados junto de indivíduos que não detinham de muita informação sobre os projetos 

em si, permitindo alcançar uma estruturação dos processos percetível por qualquer um, 

tornando-se um modelo realmente padronizado como a própria linguagem assim o 

requer. 

  

6. Definição do plano de Gestão do Risco 

6.1. Contextualização 

Primeiramente, é crucial identificar o que é o risco por si só. Concetualmente é 

designado pelo fenómeno que pode ter implicações sob os objetivos. A noção do risco 

pode estar associada ao efeito da incerteza face à consecução dos objetivos. Sob a alçada 

de várias perspetivas, há quem considere o risco essencial para que haja progresso, 

refletindo sobre a falha ser ponte para que haja também aprendizagem e, 

consequentemente, prosperidade, seja qual for o âmbito. Por isso mesmo, é designado 

como um forte aliado na definição de estratégias, no alcance dos objetivos e na tomada, 

informada, de decisões (ISO 2018).  

Relacionadas com o risco estão as consequências do risco que se podem manifestar 

positivas ou negativas, tendo em consideração os potenciais benefícios que possam 

ocorrer nas oportunidades a eles associadas. 

Nesta dissertação, a análise ao risco serviu de passagem para reduzir qualquer 

ameaça, tangível ou intangível, colocada a cada um dos projetos, permitindo, assim, nos 

presentes e futuros riscos, o auxílio na tomada de decisões ou a correção antecipada dos 

possíveis atrasos ou consequências para o projeto através da implementação de medidas 

de controlo para extinguir e reduzir os resultados da efetiva ocorrência dos riscos e as 

próprias ameaças identificadas. Por isso mesmo é que foram concentrados, para cada 

projeto, os esforços tidos na análise, na identificação, na avaliação e no controlo dos 

riscos. 

Para dar suporte à gestão do risco, nesta dissertação, foram seguidas as seguintes 

normas: 

1. NP ISO 31000:2018 – Gestão do risco e Linhas de orientação,   

2. NP ISO/IEC 27001:2013 – Tecnologia de informação, Técnicas de 

seguranças e Sistemas de gestão de segurança da informação – Requisitos, 
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3.  ISO/IEC 27005:2018 – Tecnologias de Informação – Técnicas de 

Segurança – Gestão de Risco na segurança da informação.   

De forma mais estatuária, o risco é designado pela incerteza perante o cumprimento 

dos objetivos e é visto com o efeito de um desvio face ao previsto, podendo revelar-se 

positivo, negativo ou ambos (ISO 2018). Neste caso, somente os efeitos negativos é que 

foram considerados no decurso da gestão do risco. 

No que diz respeito à gestão do risco, formalmente, pode ser definida como as 

atividades coordenadas que visam direcionar e controlar o risco, é admitida pelo 

conjunto de ações que visam controlar o risco face ao seu âmbito, após a identificação da 

fonte do risco que pode ser singular ou múltipla, com o potencial de formar riscos. Os 

riscos são formados pelos eventos que sucedem num conjunto de situações, 

manifestando-se em ocorrências ou alterações, com várias causas e consequências, 

esperados ou surpreendentes, sendo capazes de se revelar uma fonte de risco. As 

consequências são fruto de um ou mais eventos que atinjam os objetivos, conseguem ser 

certas ou incertas, com efeitos positivos ou negativos, diretos ou indiretos nos objetivos 

e revelados qualitativa ou quantitativamente. A verosimilhança é a probabilidade de 

algum evento ocorrer. Finalmente, os controlos são atividades que mantêm ou 

transformam os riscos e o intuito da gestão do risco está intrinsecamente relacionado 

com a criação e proteção de valor (ISO 2018).  

A gestão do risco requer e deve seguir os oito componentes da Figura 12, 

necessitando de ser integrada, estruturada e abrangente, personalizada, inclusiva, 

dinâmica, precisa da melhor informação disponível, de fatores humanos e culturais e, 

por fim, de melhoria contínua (ISO 2018).  

A gestão do risco alinha os projetos com os seus objetivos, estratégias e cultura, 

através de uma monitorização sistemática dos mesmos. O plano de tratamento do risco 

deve seguir a implementação de recomendações e decisões, através da análise do que 

pode acontecer e de quais as possíveis consequências, acompanhado de decisões 

relevantes para solucionarem os riscos, reduzindo-os a um certo nível de aceitável. A 

gestão do risco é crucial para a identificação dos riscos, para determinar as 

consequências para os projetos tendo em conta a possibilidade de estes ocorrerem, 

devendo ser priorizados de acordo com os tratamentos previamente estabelecidos e as 

ações que visam reduzir a ocorrência dos mesmos. A monitorização dos riscos também é 

denominada uma medida de tratamento, considerando a sua revisão regular. 
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Figura 12 - Componentes da Gestão do Risco 

Fonte: Norma ISO 31000:2018  

No que diz respeito ao processo da gestão do risco identificado no ponto 2.1.5. da 

revisão de literatura e de acordo com a ISO/IEC 27005:2018 e a NP ISO 31000:2018 a 

gestão do risco é disciplinada e heterogénea, seguindo as fases de estabelecimento do 

contexto, identificação do risco, análise do risco, avaliação do risco, tratamento do risco 

e aceitação do risco.  

 

6.2. Plano de Gestão do Risco 

Destarte, nesta dissertação, o plano de gestão do risco foi desenhado e estabelecido 

de raiz, tendo em conta as especificidades da norma 31000:2018, por ser considerada a 

mais retilínea na área da gestão do risco e a que tem uma visão mais geral e de alto nível, 

relativamente à mesma. Esta norma estabelece diretrizes e boas práticas no que diz 

respeito à Gestão do Risco, tendo sido fundamental para a criação da metodologia aqui 

apresentada.  

O facto apresentado no parágrafo anterior não invalida o uso das normas 

27001:2013 e 27005:2018, tendo estas sido alicerces fundamentais para a formulação de 

um documento mais completo, íntegro e, simultaneamente, mais heterogéneo no campo 

do risco. Para o alcance dos objetivos da análise de risco era importante que este modelo 

cumprisse determinados requisitos, daí a importância de seguir estas normas que foram 

desenvolvidas pela Internacional Organization for Standardization.  
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No caso, a ISO/IEC 27001:2013 foi extremamente importante no campo das 

medidas de controlo capazes de mitigar o risco. Por outro lado, a ISO/IEC 27005:2018 

auxilia no cumprimento da 27001 estando direcionada para a segurança da informação 

e a sua eficaz implementação, sem esquecer a sua importância relativamente ao 

procedimento da gestão do risco em si. 

Por sua vez, esta metodologia serviu de pré-avaliação dos riscos nos processos de 

tratamento de dados onde houve uma ligação inevitável aos dados pessoais que são o 

foco deste projeto de dissertação.  

O desenvolvimento deste plano seguiu etapas cruciais na gestão do risco, tendo em 

conta as normas referidas. Iniciou-se com a contextualização dos assuntos em estudo, 

enunciando o que é o risco, a gestão do risco, a fonte do risco, os eventos, as 

consequências, a verosimilhança e os controlos, conforme apresentado na ISO 

31000:2018. Esta contextualização deu as bases necessárias para compreender o 

documento e o que viria a ser apresentado posteriormente.   

Do mesmo modo foram descritas as fases do processo de gestão do risco, incluindo 

a fase de avaliação do risco, onde se inserem as etapas de identificação, análise e a própria 

avaliação de cada risco perante cada projeto. Nos pontos das deliberações, dirigidas aos 

riscos, segue-se o tratamento e a posterior aceitação do risco conforme as especificidades 

de cada caso. 

De um modo genérico, esta qualificação do risco permitiu validar o nível dos riscos 

inerentes aos projetos, podendo pertencer ao nível Baixo, Médio ou Alto. Se da 

apreciação resultassem riscos elevados para os titulares dos dados ou, apenas, para o 

projeto em si seriam avaliados os caminhos a seguir. Podiam prosseguir pelo caminho 

do tratamento dos riscos definido com cinco soluções de tratamento e, por outro lado, os 

projetos serem sujeitos a uma Avaliação do Impacto sobre Proteção de Dados e à 

elaboração do PGD. Em contrapartida, se os projetos não estivessem sujeitos a uma AIPD 

procedíamos, somente, à elaboração do PGD. Em qualquer um dos casos, a elaboração 

de um PGD para cada um dos projetos estava intrínseca.  

O intuito desta análise recaiu, irremediavelmente, na validação da conformidade dos 

processos com o Regulamento, onde foram identificadas medidas para controlar os 

riscos, de maneira a alcançar a conformidade e mitigar os riscos identificados. 

A Avaliação do Risco foi realizada através da representação numa Matriz de Cálculo 

do Risco, como é possível visualizar na Tabela 3, considerando as dimensões 

Verosimilhança e Consequência. Posteriormente, para cada risco identificado foi 

determinada a metodologia para efetuar o cálculo do valor da consequência e da 
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verosimilhança (numa escala com a classificação de baixo, médio e alto). Com o intuito 

de calcular o valor do risco, multiplicamos a consequência (C) pela verosimilhança (V). 

Podemos expressar o risco pela combinação dos fatores da consequência de um 

evento, também designado por impacto e pela incerteza da ocorrência, também 

designada por verosimilhança.  

Figura 13 - Determinação do valor do risco considerando a Consequência (C) e a Verosimilhança (V) 

Fonte: Autoria própria 

 

Seguidamente, na secção da classificação do risco que serviu para calcular o valor do 

risco, para cada um dos projetos, foram identificados os tipos de riscos, foram 

determinados os critérios de avaliação onde foi desenvolvida uma estratégia de definição 

e medição das consequências e da verosimilhança. Neste contexto, a especificação das 

consequências foi determinada quanto ao tempo que se previa que, na ocorrência dos 

riscos, atrasaria o projeto, uma vez que esta consequência tem implicações importantes 

para os projetos em si. Como referido, neste caso, só foram consideradas as 

consequências negativas, daí a sua escala de medição ter tido em conta uma 

consequência com impacto negativo. Na ótica das consequências, na escala de medição, 

1 mês de atraso para o projeto representa uma consequência baixa, 3 meses de atraso 

para o projeto representa uma consequência média e 6 meses de atraso reflete uma 

consequência de nível alto, a ver na Tabela 1. 

 

 

 

R
is

co

Consequência de um evento –
designado por impacto (C -

consequência)

Incerteza da ocorrência – designado 
por verosimilhança (V -

verosimilhança)

Risco = Consequência  x  
Verosimilhança
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Tabela 1 - Escala de medição das consequências 

Fonte: Autoria própria 

 

Porventura, relativamente à escala de medição da verosimilhança foi considerada a 

probabilidade de ocorrências face ao tempo integral do projeto com a prévia definição de 

uma escala de ocorrência de 0 a 5 (ou mais), sendo que este número de ocorrências é um 

indicador que auxilia na perceção da probabilidade. Assim, a ocorrência da 

verosimilhança entre 0 a 2 vezes ao longo do projeto representava um valor baixo, a 

ocorrência entre 3 e 4 representava uma classificação média e a ocorrência de 5 ou mais 

representava uma classificação da verosimilhança alta, como apresentado na tabela 2. 

 
Tabela 2 - Escala de medição da verosimilhança 

Fonte: Autoria própria 

 

Com a determinação dos potenciais riscos, durante a execução da análise de risco, 

foi necessário, primeiramente, estabelecer a probabilidade de ocorrência dos riscos e as 

consequências com a expectativa de identificar riscos para os projetos interrelacionados 

com os dados pessoais.  

O objetivo foi definir um método de classificação para os riscos identificados o que 

permitiu priorizar os riscos no momento de definir uma estratégia juntamente com a 

definição de medidas de controlo mitigatórias abordadas posteriormente. Por isso 

mesmo, com o intuito de seguir uma determinada coerência foram mantidos os valores 

do risco: Baixo, Médio e Alto. Como referido, o cálculo para obter o valor do risco foi 

efetuado através da multiplicação da consequência (C) pela verosimilhança (V) - tendo 

em conta as escalas de classificação previamente definidas - e foi exequível a obtenção 

do valor do risco identificado na Tabela 3, permitindo visualizar os riscos com maior grau 

de urgência e de atenção. 

 

Consequência (C) Baixa Média Alta 

Quanto tempo se 

prevê que atrase o 

projeto 

1 Mês 3 Meses 6 Meses 

Verosimilhança (V) Baixa Média Alta 

Número de 

ocorrências 

durante o projeto 

0 - 2 3 - 4 5 ou mais 
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Tabela 3 - Matriz de cálculo do risco apresentada no documento da Gestão do Risco 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Na tabela abaixo (Tabela 4) foi representado o efetivo cálculo multiplicando a 

consequência (C) pela verosimilhança (V). Na definição do risco, tendo em conta o uso 

da multiplicação, a escala de risco que foi utilizada traduz uma escala de risco com 6 

valores em que o intervalo de 1 a 3 corresponde ao risco baixo, 5 a 9 risco médio e de 15 

a 25 risco alto. Todavia, evidenciando que a única diferença entre uma matriz com 

números e com os níveis definidos, neste caso, é a nomenclatura, atuando ao mesmo 

nível relativamente ao risco.  

 

Tabela 4 - Matriz de cálculo do risco com valores numéricos 

Fonte: Autoria própria 

 

Neste seguimento, os riscos médios e altos foram privilegiados devido a poderem 

resultar mais rapidamente num elevado risco com consequências significativas para os 

projetos e para os próprios titulares dos dados, direta ou indiretamente, envolvidos no 

tratamento desses dados.  

Na fase de identificação dos riscos procedemos à identificação dos próprios riscos, 

das ameaças, vulnerabilidades (exploradas pelas ameaças), possíveis consequências e 

R = C x V 

Consequência (C) 

Baixa Média Alta 
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e
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sim
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a
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(V
) 

Baixa Baixa Baixa Média 

Média Baixa Média Alta 

Alta Média Alta Alta 

R = C x V 

Consequência (C) 

Baixa (1) Média (3) Alta (5) 

V
e
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sim
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(V
) 

Baixa (1) Baixa (1) Baixa (3) Média (5) 

Média (3) Baixa (3) Média (9) Alta (15) 

Alta (5) Média (5) Alta (15) Alta (25) 
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impactos que foram calculados, para cada projeto, na grelha de classificação de riscos 

detalhadas nos Anexos K, L e M.  

Um bom balanço entre minimizar os esforços e o tempo necessário para identificar 

os controlos foi tido em conta, enquanto as garantias necessárias para tratar os riscos 

médios e altos. A avaliação do risco é crucial para determinar as ações necessárias para 

transformar os riscos a um nível aceitável, seguindo o tratamento dos riscos que foi 

estipulado com cinco opções de tratamento, baseadas nas normas referidas, que são:  

1. Mitigar o risco – através da adoção de medidas que visam reduzir o impacto 

ou a probabilidade do risco (para níveis considerados aceitáveis). 

2. Aceitar (tolerar) o risco – consiste em não adotar nenhuma ação específica 

para modificar o risco. 

3. Transferir o risco – consiste em transferir (num todo ou em parte) a 

responsabilidade pelo risco ou as suas consequências para terceiros. 

4. Remover a fonte do risco – consiste em interromper a atividade que dá 

origem ao risco, após constatar que o risco é inaceitável. 

5. Proteger – quando se pretende proteger um ativo da exploração de uma 

vulnerabilidade, através da remoção da mesma, podendo acontecer através da aplicação 

de políticas, formação e treino dos utilizadores e/ou da aplicação de tecnologias. 

A redução do risco é conseguida através da implementação de controlos. Controlos 

são medidas como, por exemplo, a implementação de processos, políticas ou práticas nas 

organizações que resultem na modificação do nível de risco (ISO 2013). De forma mais 

abstrata, podemos expressar este risco através das medidas que pretendem mitigar o 

risco através dos controlos, que foi o caso aqui estudado. Por isso mesmo, o plano de ação 

constituiu as medidas específicas - adequadas aos projetos alvo de estudo e às suas 

necessidades - que serão representadas posteriormente na matriz que exibe soluções 

para os riscos e que visa verificar se os níveis de risco estão a diminuir com os controlos 

implementados. Ainda, a mais-valia destas medidas é que, simultaneamente, são 

genéricas o suficiente para poderem ser aplicadas em diversos contextos. 

Depois de calculado o risco foram identificadas medidas de segurança baseadas nos 

controlos da norma 27001:2013, como é visível na tabela - Tabela 5 - abaixo.  
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Tabela 5 - Medidas de controlo adequadas à Gestão dos Riscos 

ID Medidas 

Controlos 

norma ISO 

27001:2013 

M1 
Aplicar consentimento 

informado global 

Deter de um consentimento que englobe todos os 

envolvidos, direta e indiretamente, salvaguardando 

todas as partes implicadas. 

 

M2 

Armazenar os 

consentimentos em local 

geograficamente distinto 

da restante documentação 

Os dados recolhidos ao longo da investigação devem 

ser armazenados num local próprio e exclusivo para 

evitar que seja um instrumento de identificação dos 

envolvidos. 

A.18.1.3; 

A.18.1.4; 

M3 
Definir políticas para a 

segurança da informação 

Um conjunto de políticas para a segurança da 

informação deve ser definido, aprovado pela gestão, 

publicado e comunicado aos colaboradores e partes 

externas relevantes.  

A.5.1.1 

M4 
Adotar política de 

dispositivos móveis 

Deve ser adotada uma política e as respetivas medidas 

de segurança para gerir os riscos introduzidos pela 

utilização de dispositivos móveis.  

A.6.2.1 

M5 

Implementar medidas de 

segurança relativas a 

teletrabalho  

Deve ser implementada uma política e as respetivas 

medidas de segurança para proteger a informação 

acedida, processada ou armazenada em locais de 

teletrabalho. 

A.6.2.2 

M6 

Adotar ações de 

consciencialização, 

educação e formação em 

segurança da informação 

Todos os colaboradores da organização e, quando 

relevante, os prestadores de serviço devem ser 

destinatários de ações de consciencialização, 

educação e formação apropriadas, bem como de 

atualizações regulares nas políticas e procedimentos 

da organização que sejam relevantes para o 

desempenho da sua função. 

A.7.2.2 

M7 
Proceder à eliminação de 

suportes de dados 

Os suportes de dados devem ser eliminados de forma 

segura, quando deixarem de ser necessários, através 

da utilização de procedimentos formais. Eliminar de 

dados (pessoais ou outros) e cópias de dados assim 

que deixem de ser necessários. 

A.8.3.2 

M8 
Aplicar restrições de 

acesso à informação 

O acesso à informação e funções de sistema das 

aplicações deve ser limitado de acordo com a política 

de controlo de acesso. 

A.9.4.1 

M9 

Aplicar medidas para a 

proteção contra ameaças 

externas e ambientais 

Devem ser concebidas e aplicadas medidas de 

proteção física contra desastres naturais, ataques 
A.11.1.4 
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maliciosos ou incidentes. O local equipado com 

detetores de incêndio. 

M10 

Adotar e implementar 

controlos contra código 

malicioso 

Devem ser implementados controlos de deteção, 

prevenção e recuperação para proteger contra código 

malicioso, em conjugação com ações apropriadas de 

consciencialização dos utilizadores. Tentativas de 

acesso não-autorizadas são registadas. A atualização 

de aplicações e do sistema operativo deve ser 

contínua bem como, a existência de solução antivírus 

atualizada. 

A.12.2.1 

M11 
Proteger a informação 

registada 

Os recursos de registo e as informações registadas 

devem ser protegidas contra a adulteração e acesso 

não autorizado.  

A.12.4.2 

M12 Monitorar a rede 
As redes devem ser geridas e controladas para 

proteger a informação nos sistemas e nas aplicações. 
A.13.1.1 

M13 

Aplicar políticas e 

procedimentos de 

transferência de 

informação 

Devem existir políticas, procedimento e controlos 

formais para proteger a transferência de informação. 
A.13.2.1 

M14 

Seguir acordos sobre 

transferência de 

informação 

Os acordos devem endereçar a transferência segura 

de informação de negócio entre a organização e 

entidades externas. 

A.13.2.2 

M15 

Adotar medidas de 

segurança relativas a 

mensagens eletrónicas 

A informação contida nas mensagens eletrónicas deve 

ser protegida de forma apropriada, através da 

encriptação da informação. 

A.13.2.3 

M16 

Adotar acordos de 

confidencialidade ou não 

divulgação 

Devem ser identificados, revistos regularmente e 

documentados os requisitos para acordos de 

confidencialidade ou de não divulgação que reflitam 

as necessidades da organização para a proteção da 

informação. 

A.13.2.4 

M17 

Assegurar a privacidade e 

proteção de dados 

pessoais 

A privacidade e a proteção de dados pessoais devem 

ser asseguradas conforme estabelecido pela legislação 

e regulamentação relevante, onde aplicável. 

A.18.1.4 

Fonte: Adaptado da ISO 27001:2013 (2013) 

 

Ao resultado da aplicação de controlos sobre o risco, denominamos de risco residual, 

como podemos ver nas Tabelas 9, 10 e 11, incluídas no documento da análise de risco 

para cada um dos projetos.  
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6.3. Aplicação do plano nos projetos de investigação 

Relativamente à aplicação dos planos nos projetos, foi comum para cada um deles, 

no decorrer da análise do risco, a existência de uma maior colaboração com cada um dos 

investigadores dos projetos envolvidos. Tal aconteceu, dado que a comunicação entre os 

demais é um fator determinante para o sucesso da gestão dos riscos, para alcançar um 

fluxo de informações mais eficaz. Assim, foram congregados os conhecimentos dos 

investigadores para beneficiarem a realização da análise do risco, por intermédio de 

diferentes perspetivas face aos riscos e contribuindo, assim, para um trabalho mais 

completo.  

Desta maneira, e por acréscimo, o objetivo desta abordagem seria alcançar uma 

validação mais automática por parte dos investigadores. Por conseguinte, foi partilhada 

no Google Drive e de forma colaborativa, uma pasta por projeto com cada um dos 

investigadores, contribuindo para uma maior interação de forma remota progredindo na 

gestão do risco, como é o caso do próprio plano numa fase preliminar, bem como das 

normas para possibilitar a compreensão dos conteúdos.  

Em cada um dos projetos - P1, P2 e P3 - foi definido o âmbito, o contexto e os critérios 

admitidos. Uma visualização mais pormenorizada pode ser obtida nos Anexos K, L e 

M.  

No caso, o âmbito da realização da gestão do risco era comum para o P1, P2 e P3, 

onde os objetivos consentiam na: - criação e proteção do valor estabelecido na missão do 

projeto e da instituição, - melhoria contínua, através da integração da gestão do risco na 

atividade geral, melhoria na qualidade de apreciação do risco, nas melhorias na estrutura 

e nas melhorias na celeridade da tomada de decisões e, ainda, - resolução dos riscos que 

possam ou não afetar a continuação da investigação. 

Os resultados esperados através do cumprimento das etapas do processo estavam 

direcionados para o alcance da conformidade com o RGPD, através das devidas garantias 

quanto à privacidade dos titulares dos dados, convertendo-se em verdadeiros modelos 

de referência, no que diz respeito ao zelo do cumprimento do RGPD. Do mesmo modo, a 

conformidade com as políticas de ética era expectável. Após a identificação dos riscos, os 

projetos ambicionavam a resolução dos riscos médios e altos, o controlo das ameaças e 

fontes de risco, atenuar as vulnerabilidades e a diminuição e controlo das consequências 

para os demais sujeitos comprometidos nos projetos, através da implementação das 

medidas de segurança e dos controlos e, ainda, através da adoção de medidas de gestão 

de dados de investigação. 
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Os riscos foram identificados e classificados de forma idêntica para todos os 

projetos. 

Em relação ao Projeto 1 os riscos identificados e classificados, como detalhado no 

Anexo K e representado na Tabela 6, são: 

 

Tabela 6 - Riscos identificados inerentes ao Projeto 1 

ID R1 R2 R3 R4 

Risco 

Divulgação acidental 

dos dados recolhidos 

nas filmagens 

Perda acidental de 

dados não codificados 

Acesso e exposição 

maliciosa de dados 

não codificados 

Eliminação maliciosa 

do conjunto de dados 

Ameaças e 

oportunidades 

de risco 

- Determinado 

indivíduo divulga os 

dados por lapso e/ou 

involuntariamente. 

- Sucedem falhas 

humanas. 

- Indivíduo não 

autorizado acede aos 

dados e usa os 

mesmos para fins que 

não coincidem com os 

fins da recolha. 

- Ocorrem falhas 

humanas ou desastres 

naturais que 

comprometam os 

dados armazenados 

em arquivo físico. 

- Perda acidental dos 

consentimentos 

assinados por parte de 

um membro da 

equipa de 

investigação. 

- Sucedem eventos de 

falhas de segurança 

que comprometem a 

preservação dos 

dados. 

- O investigador 

involuntariamente 

elimina dados. 

 

- Indivíduo não 

autorizado acede ao 

conjunto de dados. 

- Indivíduo não 

autorizado acede aos 

conjuntos de dados e 

identifica pessoas 

singulares que fazem 

parte da investigação. 

- Indivíduo não 

autorizado e não 

identificado acede 

aos dados e destrói o 

sistema. 

Vulnerabilidades 

- Recolha de dados 

através de filmagens 

em contexto de treino 

com vários cães: 

gravações em espaço 

comum nas escolas de 

treino (com a 

presença de pessoas 

- Dados recolhidos 

que permitem 

identificar os 

participantes do 

estudo. 

- Reunião de dados 

pessoais com dados já 

codificados 

- Partilha de 

informação com 

elementos do projeto 

através de 

ferramentas falíveis. 

- Uso irrestrito e sem 

controlo dos ativos. 

- Falta de controlo 

dos sistemas de 

segurança. 

- Uso de redes de 

internet sem 

segurança e sem 

restrições de acesso. 
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que não consentiram 

as mesmas). 

- Ausência de um 

consentimento que 

englobe todos os 

envolvidos nas 

filmagens. 

- Ausência da 

elaboração de um 

Plano de Gestão de 

Dados que planeie o 

circuito percorrido 

pelos dados. 

- Ausência das 

garantias dos meios 

que permitem a 

conformidade com o 

RGPD. 

 

(possibilitando a 

identificação dos 

donos dos cães). 

- Uso de tecnologia 

falível. 

- Armazenamento das 

filmagens na dropbox 

ou discos rígidos.  

 

- Canais de 

comunicação 

vulneráveis. 

- Inexistência de um 

servidor com acesso 

restrito.  

 

- Falhas nos backups 

periódicos. 

Possíveis 

consequências e 

impactos 

- Queixas e denúncias 

da recolha de dados. 

- Impacto ao nível da 

continuidade da 

investigação. 

- Impacto face ao bom 

nome das escolas de 

treinos. 

- Protestos de 

terceiros face às 

filmagens decorrerem 

em contexto de aula. 

- Recolha de dados 

não justificada. 

- Perda de clientes. 

- Multa da CNPD. 

 

- Possibilidade de 

acesso e utilização 

indevida dos dados 

pessoais. 

- Possibilidade de 

identificação dos 

indivíduos.  

- Incumprimento dos 

consentimentos: 

problemas 

relacionados com a 

comissão de ética. 

- Violação da esfera 

privada dos 

envolvidos. 

- Impacto ao nível da 

continuidade da 

investigação. 

- Possibilidade de 

adulteração da 

- Saída dos 

participantes do 

estudo em questão. 

- Desvios das 

garantias abordadas 

no consentimento. 

- Revelação da 

identidade de 

indivíduos envolvidos 

no estudo. 

- Perdas e danos em 

relação à informação. 

- Possibilidade de 

adulteração da 

informação e dos 

dados quando/se 

acedidos por pessoas 

com má conduta. 

- Impactos ao nível 

da continuidade da 

investigação. 

- Perdas e danos em 

relação à informação. 
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informação e dos 

dados. 

Verosimilhança 

(V) 
Baixa Baixa Baixa Baixa 

Consequência 

(C) 
Alta Alta Alta Alta 

Valor do risco Médio Médio Médio Médio 

Fonte: Autoria própria 

 

No caso do Projeto 2 os riscos identificados e classificados, como detalhado no 

Anexo L e representado na Tabela 7, são: 

 

Tabela 7 - Riscos identificados inerentes ao Projeto 2 

ID R1 R2 R3 R4 R5 

Risco 

Ocorre divulgação, 

acesso ou perdas 

de informação 

Ocorre um 

incidente a 

nível da 

segurança da 

informação 

Divulgação 

acidental de dados 

não codificados 

Manipulação ou 

eliminação de dados das 

instituições 

Abandono, por 

uma das 

instituições 

participantes, 

do estudo 

Ameaças e 

oportunidades 

de risco 

Abandono, por 

uma das 

instituições 

participantes, do 

estudo 

- Um indivíduo 

entra na rede e, 

maliciosamente, 

destrói os 

dados. 

- Um indivíduo 

entra na rede e, 

maliciosamente, 

altera os dados.  

- O investigador 

(ou outro membro 

da equipa) divulga, 

involuntariamente, 

os dados históricos 

das instituições. 

- O investigador 

(ou outro membro 

da equipa) partilha 

os dados sem 

cautela. 

- Um indivíduo adultera 

os dados históricos das 

instituições. 

- Um indivíduo elimina, 

de forma maliciosa ou 

involuntária, os dados da 

instituição. 

- Pessoa 

responsável 

pela 

participação da 

sua instituição 

no estudo 

decide recusar 

a participação 

no estudo. 

Vulnerabilidades 

- Transmissão de 

dados entre várias 

entidades de forma 

vulnerável. 

- Canais de 

comunicação 

inseguros. 

- Falhas de 

segurança que 

comprometam a 

preservação ou 

transferência 

dos ficheiros de 

dados. 

- Uso de tecnologia 

pessoal.  

- Falhas humanas. 

- Acesso indevido a 

dados pessoais 

através de 

documentos sem 

- Permissão de acesso a 

base dos dados da 

instituição Y sem 

restrições. 

- Acesso a bases de dados 

com assuntos sensíveis ao 

- Existência de 

acordos verbais 

sem qualquer 

valor jurídico. 

- Ausência de 

estipulação de 

prazos para 
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- Falta de 

anonimização dos 

sujeitos prováveis 

de ser identificados 

aquando do acesso 

às informações 

transferidas. 

- Uso do e-mail 

para troca de 

dados sem 

encriptação de 

mensagens. 

- Uso de tecnologia 

que pode sofrer 

danos irreversíveis. 

 

- Existência de 

um antivírus 

desatualizado e 

desadequado ao 

Sistema 

Operativo. 

- Imprecisões 

na realização de 

backups. 

- Falhas na 

utilização de um 

servidor 

restrito. 

critérios de 

anonimização.  

- Ausência de 

consentimentos 

que envolvam a 

codificação de 

dados que 

permitam 

identificar um 

sujeito ou a 

própria instituição. 

 

nível do prestígio da 

própria instituição. 

- Acesso a assuntos e 

dados de teor complexo 

sem restrições. 

- Falta de limitações na 

visualização do conjunto 

dos dados da instituição 

Y. 

- Ausência de meios que 

regularizem questões de 

privacidade quer da 

instituição como dos seus 

colaboradores. 

 

cada uma das 

fases de 

interação com 

as instituições. 

- Ausência de 

acordos com 

valor jurídico, 

como 

consentimentos 

informados. 

 

Possíveis 

consequências e 

impactos 

- Fuga de 

informação.  

- Perda ou 

destruição dos 

dados. 

- Afetação da 

imagem das 

instituições 

envolvidas e, 

consequentemente, 

dos indivíduos 

passíveis de serem 

identificados. 

- Impactos ao nível 

da veracidade da 

investigação. 

- Impactos ao nível 

da imagem das 

instituições 

envolvidas 

(questões 

relacionadas com 

bom nome). 

- Destruição dos 

dados. 

- Modificação 

dos dados. 

- Acesso 

indevido e 

desautorização 

aos dados. 

- Impactos ao 

nível da 

veracidade da 

investigação. 

 

- Acesso indevido a 

dados da 

investigação. 

- Acesso indevido a 

dados, 

indiretamente, 

pessoais. 

- Apropriação dos 

dados para outras 

investigações. 

- Impactos ao nível 

da imagem das 

instituições 

envolvidas 

(questões 

relacionadas com 

bom nome). 

- Exposição 

indevida das 

informações da 

investigação 

podendo ocorrer 

plágio. 

 

- Perdas ou danos 

relativos à informação. 

- Impactos ao nível da 

interrupção das 

investigações. 

- Consequências para a 

ciência e a sua evolução. 

- Consequências ao nível 

das vidas profissionais 

dos investigadores que 

pudessem estar 

envolvidos. 

- Invasão da esfera 

privada da instituição ou 

dos próprios 

investigadores/tratadores. 

- Multa da CNPD. 

 

- Desvios das 

garantias 

abordadas 

verbalmente 

pelas 

instituições.  

- Impactos face 

à continuidade 

da 

investigação. 

- Impactos ao 

nível de atrasos 

da 

investigação. 
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Verosimilhança 

(V) 
Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa 

Consequência 

(C) 
Alta Alta Alta Alta Alta 

Valor do risco Médio Médio Médio Médio Médio 

Fonte: Autoria própria 

 

Por último, no Projeto 3 os riscos identificados e classificados, como detalhado no 

Anexo M e visível na Tabela 8, são: 

 

Tabela 8 - Riscos identificados inerentes ao Projeto 3 

ID R1 R2 R3 R4 

Risco 

Divulgação dos dados 

recolhidos não 

codificados 

 

Acesso malicioso aos 

dados não codificados 

Incidentes que 

alteram a 

informação/dados 

(voluntaria ou 

involuntariamente) 

Ocorre um incidente 

a nível da segurança 

da informação 

Ameaças e 

oportunidades 

de risco 

- Um sujeito perde os 

consentimentos. 

- Um sujeito perde os 

áudios. 

- Um terceiro 

elemento acede ao 

histórico da 

plataforma 

comunicativa. 

- Um indivíduo acede 

aos consentimentos e 

à restante informação 

e consegue assimilar 

a correspondência 

dos dados. 

- Indivíduo rouba os 

equipamentos onde 

há dados que 

pertencem à 

investigação. 

- Indivíduo entra na 

rede onde há 

armazenamento e 

transferência de 

dados. 

- Investigador, 

involuntariamente, 

altera dados na fase 

de transcrição dos 

áudios. 

- Investigador (ou 

outro membro da 

equipa) assume uma 

correspondência 

errónea entre o 

pseudónimo e a 

informação. 

- Um indivíduo 

anónimo altera a 

informação dos 

participantes. 

- Um indivíduo entra 

na rede e, 

maliciosamente, 

destrói os dados. 

- Um indivíduo entra 

na rede e, 

maliciosamente, 

altera os dados. 

Vulnerabilidades 

- Armazenamento dos 

dados em pen e 

computador pessoal. 

- Uso de computador, 

pen e telemóvel 

pessoal no decorrer 

da investigação. 

- Transmissão de 

dados entre os 

membros da equipa 

através de canais de 

- Falhas de segurança 

que comprometam a 

preservação ou 
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- Informação 

armazenada em 

conjunto. 

- Dados recolhidos 

que permitem 

identificar os 

participantes do 

estudo. 

 

- Partilha de áudios 

com elementos do 

projeto. 

- Uso irrestrito e sem 

controlo dos ativos. 

- Transmissão dos 

consentimentos 

através do e-mail sem 

encriptação.  

- Canais de 

comunicação falíveis.  

comunicação 

suscetíveis a falhas. 

- Ausência de backups 

regulares. 

- Atribuição de 

pseudónimos 

manualmente – 

possíveis falhas 

humanas. 

transferência dos 

ficheiros de dados. 

- Existência de um 

antivírus 

desatualizado e 

desadequado ao 

Sistema Operativo. 

- Imprecisões na 

realização de 

backups. 

- Falhas na utilização 

de um servidor 

restrito. 

Possíveis 

consequências e 

impactos 

- Acesso indevido a 

dados pessoais como 

é o caso de opiniões e 

crenças sobre a 

temática em questão. 

- Impacto ao nível da 

continuidade da/na 

investigação. 

- Impacto face à 

imagem dos 

participantes. 

- Impacto e invasão 

relativamente às suas 

vidas profissionais. 

- Multa da CNPD pelo 

incumprimento das 

minutas do 

consentimento. 

- Extravio do USB 

que serve atualmente 

de backup. 

- Saída dos 

participantes do 

estudo em questão. 

- Desvios das 

garantias abordadas 

no consentimento. 

- Revelação da 

identidade dos 

participantes do 

estudo. 

- Perdas e danos em 

relação à informação. 

- Possibilidade de 

adulteração da 

informação e dos 

dados. 

 

- Fuga de informação.  

- Perda ou destruição 

dos dados. 

- Adulteração da 

informação. 

- Impactos na 

veracidade do estudo. 

- Impactos na 

evolução da ciência. 

- Destruição dos 

dados. 

- Modificação dos 

dados. 

- Acesso indevido e 

desautorizado aos 

dados. 

- Impactos ao nível da 

veracidade da 

investigação. 

 

Verosimilhança 

(V) 
Baixa Baixa Baixa Baixa 

Consequência 

(C) 
Alta Alta Alta Alta 

Valor do risco Médio Médio Médio Médio 

Fonte: Autoria própria 
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Decorrente da classificação do risco, apresentada nas Tabelas 6, 7 e 8, é percetível 

verificar que todos os valores da verosimilhança que correspondem aos três projetos (P1, 

P2 e P3) são de valor baixo, uma vez que os stakeholders não sabiam especificar o 

número de ocorrências ou seja, não existiam dados que permitiam ajudar a identificar a 

probabilidade, determinando-a como baixa. No caso das consequências todas elas 

representavam um impacto alto para os projetos, dado que, dependendo do grau de 

desenvolvimento do risco, a priori afetaria o projeto de maneira ampla e significativa.  

Relativamente ao tratamento dos riscos identificados, foi elaborada uma matriz 

disponível para ver com mais pormenor nos Anexos K, L e M, onde foram apresentadas 

as soluções para os casos em que foram identificados riscos médios. Face à situação 

global da gestão do risco, em cada um dos projetos foram identificados somente riscos 

médios pelo que apenas estes constam na matriz individual de cada projeto.  

Na matriz em questão foi apresentado o valor do risco anteriormente calculado, 

como dito, manifestado como médio. A opção de tratamento mais viável e que foi 

selecionada e representada nesta matriz empenhou-se na mitigação do risco. De seguida, 

para cada um dos riscos, foram apresentadas as medidas selecionadas de acordo com a 

lista da Tabela 5. Por último, foi novamente calculada a verosimilhança e a consequência 

através do risco original. Os valores foram adaptados consoante o que se prevê que se vá 

alterar, alcançando o valor do risco, denominado de risco residual, considerando que 

estes riscos, conforme a implementação dos controlos, se tornaram aceitáveis e de nível 

baixo, demonstrando que as medidas recomendadas irão, de facto, baixar o risco, como 

representado na Tabela 9 e que corresponde ao P1, na Tabela 10 e que diz respeito ao P2 

e na Tabela 11 referente ao P3.  

 

 Tabela 9 - Matriz de apresentação de soluções face aos riscos médios do Projeto 1 

ID 

Valor do 

Risco 

Calculado 
Tratamento 

Controlos a implementar 

(V) (C) 
Risco 

Residual Medidas 

B M A 

R1    Mitigar o risco M1, M2, M3, M5, M6, M7, M17 B B Baixo 

R2    Mitigar o risco M2, M3, M4, M7, M8, M9 M16 B B Baixo 

R3    Mitigar o risco 
M4, M5, M8, M10, M11, M12, M13, 

M15 
B B Baixo 

R4    Mitigar o risco M3, M8, M10, M12 B B Baixo 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 10 - Matriz de apresentação de soluções face aos riscos médios do Projeto 2 

ID 

Valor do 

Risco 

Calculado 
Tratamento 

Controlos a implementar 

(V) (C) 
Risco 

Residual Medidas 

B M A 

R1    Mitigar o risco 
M3, M5, M8, M10, M12, M13, M14, 

M15, M16 
B B Baixo 

R2    Mitigar o risco M7, M8, M10, M11, M12 B B Baixo 

R3    Mitigar o risco M1, M2, M16, M17 B B Baixo 

R4    Mitigar o risco M4, M5, M6, M7, M8, M11, M13, M14 B B Baixo 

R5    Mitigar o risco M1, M2, M16 B B Baixo 

Fonte: Autoria própria 

 

 Tabela 11 - Matriz de apresentação de soluções face aos riscos médios do Projeto 3 

ID 

Valor do 

Risco 

Calculado 
Tratamento 

Controlos a implementar 

(V) (C) 
Risco 

Residual Medidas 

B M A 

R1    Mitigar o risco M2, M5, M6, M7, M8, M16 B B Baixo 

R2    Mitigar o risco 
M3, M4, M7, M10, M11, M12, M13, 

M14, M15, M16, M17 
B B Baixo 

R3    Mitigar o risco M10, M11, M12 B B Baixo 

R4    Mitigar o risco M3, M6, M10, M12, M13 B B Baixo 

Fonte: Autoria própria 

 

Por fim, nem todos os campos que constam no plano de gestão do risco elaborado 

foram praticáveis de serem preenchidos. É o caso do primeiro campo que corresponde a 

“Órgãos Responsáveis” e “Funções de Supervisão”, por não ser exata a sua resposta. 

Ainda, relativamente aos campos referentes ao contexto interno e externo da organização 

não foi possível alcançar o veredito final dos investigadores muito embora apenas estes 

pudessem ser os conhecedores do correto preenchimento destes campos. 

Como resultado da análise de risco, o panorama final representou um cenário 

positivo, não representando a necessidade de consultar previamente a CNPD, uma vez 

que o risco residual foi determinado baixo. Assim sendo, no caso destes projetos, pode 
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dar-se continuidade ao tratamento de dados dado que, após o cálculo dos riscos, o nível 

de maturidade de gestão do risco do i3S é baixo, uma vez que só agora é que se iniciou a 

cultura da gestão do risco na organização. Contudo, determinando, desde então, que a 

AIPD seria benéfica para os projetos, pois a sua realização refletia a vontade destes 

projetos de alcançarem um nível de conformidade pleno com o RGPD. 

Todavia, foi elaborada uma lista de tratamentos baseada nas diretrizes do Art 29 WP 

(2017) que consta no plano da gestão do risco criado. Era importante validar se os 

processos poderiam estar sujeitos à elaboração de uma AIPD, conforme não só a análise 

de risco, mas também de acordo com o Art. 35.º do RGPD. Esta lista foca nos riscos que 

seriam capazes de resultar num risco alto. Muito embora os projetos possam não 

corresponder à letra ao destacado no esquema, a realização de uma AIPD traz diversas 

vantagens de precaução e de visibilidade para os projetos. Implicando, assim, que 

embora sem um enquadramento óbvio, - como referido - os projetos estão sujeitos à 

realização de uma AIPD relativa aos processos de dados pessoais, conscientes de que a 

mesma representa mais-valias para os projetos. Abaixo, na Figura 14, são apresentados 

os tratamentos sujeitos a risco, conforme cada um dos projetos, a ver: 
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Figura 14 - Esquema dos tratamentos de dados sujeitos a implicar um elevado risco para o P1, P2 e P3 

Fonte: Autoria própria  

Projeto 1 

Projeto 2 

Projeto 3 

Tratamentos sujeitos a risco

Controlo sistemático: processamento de dados 
utilizados para observar, monitorar ou controlar 
indivíduos (titulares dos dados)

Processamento de dados de indivíduos 
considerados vulneráveis

Avaliação ou classificação, incluindo definição de 
perfis dos indivíduos e processamento 
automatizado de dados 

Processamento de dados sensíveis (incluindo 
categorias especiais de dados):

- Opiniões políticas, - Origem racial ou étnica, -
Crenças religiosas ou filosóficas, - Associação a 
sindicatos, - Dados genéticos, - Dados 
biométricos, - Dados relativos a saúde, - Dados 
relativos à vida sexual ou orientação sexual de um 
indivíduo

Descrição

Dados recolhidos através de monitoramento 
sistemático em locais públicos (dados que podem 
ser recolhidos em momentos que os titulares dos 
dados não estão cientes de quem e porquê que 
estão a ser recolhidos, bem como a forma como 
podem ser utilizados esses dados). 

Dados referentes a crianças, idosos e indivíduos 
com incapacidades

Informação relacionada com o desempenho 
profissional, situação económica, saúde, 
preferências pessoais ou interesses, confiabilidade 
ou comportamento, localização ou deslocações 

Informação relacionada com o desempenho 
profissional, situação económica, saúde, 
preferências pessoais ou interesses, confiabilidade 
ou comportamento, localização ou deslocações 
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7. Gestão do Risco dos Dados de Investigação do 

Instituto de Investigação e Inovação em Saúde 

(I3S) 

7.1. Contextualização 

A realização da gestão do risco aplicada aos projetos (P1, P2 e P3) do i3S serviu para 

testar a aplicabilidade do modelo como um indicador preliminar da indispensabilidade 

de realizar - ou não - uma Avaliação do Impacto sobre a Proteção de Dados (AIPD) para 

os projetos objeto de estudo. A Gestão do Risco correspondeu ao processo de 

identificação, análise e avaliação dos riscos aquando do processamento de dados 

pessoais em casos identificáveis, apurando que embora sem um enquadramento total 

com a lista acima mencionada, a realização de uma AIPD representa vantagens 

importantes para os projetos, traduzindo diferentes benefícios quanto à imagem e bom 

nome dos mesmos.  

De acordo com o Art. 35.º, uma AIPD deve ser efetuada no momento em que é 

suscetível que o tratamento de dados implique um elevado risco - neste caso, um risco 

alto - para os direitos e liberdades das pessoas singulares.  

Na análise de risco exposta e aprofundada nos Anexos K, L e M foram 

identificados, para os riscos apontados, as ameaças e oportunidades de o risco se 

complementar através das demais vulnerabilidades, assim como as consequências e 

impactos que podem resultar dos mesmos. Para cada risco foi deliberado o valor da 

verosimilhança e da consequência numa escala de 5 valores, através de uma qualificação 

e classificação do risco bem reflexionado. A fim de alcançar o valor do risco, o valor da 

verosimilhança (V) foi multiplicado pela consequência (C). Posteriormente foram 

indicadas as medidas de segurança para combater os riscos. A Gestão do Risco foi 

determinante no contexto em que a análise dos riscos realizada de forma consistente 

possibilitou designar a necessidade e a benesse de elaborar uma AIPD, tornando-se uma 

escolha consciente das mais-valias que representaria para os projetos. Assim, a análise 

de risco conclui que existem tratamentos sujeitos a risco detalhados no ponto 7.2.1 e nos 

Anexos N, O e P onde é possível, efetivamente, visualizar as AIPD em prospeção. 

Por último, a análise de risco veio alinhar a necessidade de recorrer a uma AIPD 

conforme os tipos de tratamentos de dados pessoais, considerados no Regulamento, 

como capazes de resultar num risco elevado mas também tendo em conta fatores 

distintos relacionados com o tratamento em si, uma vez que uma operação por si só, 
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ainda que considerada de risco elevado, pode não implicar que efetivamente constitua 

um. 

Contudo, é de ressalvar que, quando as condições que obrigam à realização de uma 

AIPD não são satisfeitas, as obrigações dos responsáveis pelo tratamento de dados não 

são atenuadas. Cabe-lhes sim, avaliar continuamente os riscos inerentes às suas 

atividades e aplicar as medidas adequadas, capazes de gerir os riscos para os direitos e 

liberdades dos titulares dos dados (Art 29 WP 2017). 

Alvo de atenção são, ainda, as recomendações do Grupo de Trabalho do Artigo 29.º 

face aos casos em que não é evidente a necessidade de uma AIPD, sugerindo que, em 

todo o caso, se elabore a mesma, pois é útil para “ajudar os responsáveis pelo tratamento 

a cumprir a legislação relativa à proteção de dados.” 

Por último, no caso do P1, o Nr. 1 do Art. 35.º estabelece que quando se verificam 

várias operações de tratamentos, no mesmo projeto, capazes de conduzir a riscos 

elevados, seja realizada apenas uma única AIPD, como é o caso. 

 

7.2. Desenvolvimento das avaliações do impacto sobre 

proteção de dados 

Uma AIPD deve ser desenvolvida para descrever o tratamento de dados, avaliar as 

necessidades e dimensões dos tratamentos e, ainda, para auxiliar na gestão dos riscos 

para os direitos e liberdades das pessoas singulares caracterizadas como titulares dos 

dados. Uma AIPD permite detalhar quem são os responsáveis pelo tratamento de dados 

e quais as considerações seguidas para mitigar os riscos face aos titulares, 

salvaguardando a organização no que diz respeito à conformidade com o regulamento. 

As AIPD são instrumentos capazes de demonstrar a adoção de medidas adequadas para 

atingir um nível de compatibilidade com o RGPD satisfatório. 

Após a realização de uma AIPD e na ausência da execução das medidas de controlo, 

por parte da organização, para atenuar os riscos a organização deve consultar a 

Autoridade Supervisora que, em Portugal, está ao encargo da CNPD, sendo esta a 

entidade reguladora que tem o propósito de auxiliar e garantir a conformidade com o 

RGPD. 

Por conseguinte, importa referir que a revisão de uma AIPD não é apenas útil para 

fins de melhoria contínua, trata-se de algo fundamental para manter o nível de proteção 

dos dados num ambiente em permanente mudança. Por uma questão de boa prática, 

uma AIPD deve ser continuamente revista e regularmente reavaliada.  
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Os responsáveis pelo tratamento de dados devem encarar a realização de uma AIPD 

como uma atividade útil e positiva que ajuda à conformidade jurídica. A AIPD contribui 

significativamente para o cumprimento do regulamento quando está planeado ou ocorre 

um tratamento de dados de elevado risco. Resulta daqui uma maior confiança por parte 

dos titulares dos dados e dos outros responsáveis pelo tratamento de dados. 

Após a identificação dos riscos do P1, P2 e P3, assim como, ter sido mais notória a 

necessidade e a importância da AIPD para o P1 e P3, foi examinado o caminho a percorrer 

neste sentido. No que refere ao P2, este foi um exemplo de um caso em que não foi 

completamente notória a necessidade de uma AIPD uma vez que, neste caso, o ponto 

indicado na Figura 14 para o P2 representa uma realidade mais distante do que a do P1 

e P3 (destacada na Figura 14). Porém, a respetiva avaliação foi efetuada consciente de 

que, em todo o caso, seria uma mais-valia para os responsáveis pelo tratamento dos 

dados, perante o cumprimento da legislação e do fenómeno da privacidade por si só. 

Desta forma, refletindo o empenho do projeto em ser cauteloso face ao cumprimento do 

RGPD e à proteção dos demais envolvidos. 

 

7.2.1. Identificação dos riscos dos projetos de investigação  

Após uma avaliação criteriosa dos riscos face ao panorama geral de dados usados no 

decorrer das investigações, referentes aos projetos, conforme o zelo pela implementação 

de medidas técnicas fundamentais para a segurança do tratamento de dados, a análise 

de risco conclui os seguintes tratamentos sujeitos a risco, como segue: 

 

Projeto 1: 

Ocorre controlo sistemático no momento em que decorrem as filmagens dos treinos 

dos cães - o processamento dos dados recolhidos são utilizados, diretamente, para 

observar, monitorar e controlar os cães. Consequentemente são identificados vários 

indivíduos (titulares dos dados) em circunstâncias em que os titulares não estão 

conscientes da recolha de dados, nem da utilidade que eles terão.  

Posto isto, sucede-se o processamento de dados de indivíduos considerados 

vulneráveis, como é o caso das crianças que se fazem acompanhar dos seus pais no 

decurso dos treinos dos seus animais. 

No que respeita aos dados pessoais aqui em questão, este projeto, no âmbito da sua 

investigação, realiza filmagens aos treinos dos cães onde, indiretamente, são registados 

os nomes das escolas e sujeitos sem consciência das filmagens, assim como sem 
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conhecimento da utilidade das mesmas. Também estão envolvidos dados - 

representados na Figura 15 - dos tutores dos cães, dos treinadores e dos próprios animais, 

o que possibilita alcançar o dono. No caso do investigador, os dados que a si dizem 

respeito são o seu nome e contactos (e-mail e telefone). 

Figura 15 - Dados pessoais inerentes ao P1 

Fonte: Autoria própria 

Uma das maiores preocupações assentou no facto das filmagens decorrerem em 

contexto de treino de vários cães num espaço comum onde, consequentemente, estavam 

envolvidas várias pessoas incluindo crianças. 

Contudo, este projeto compreendeu a necessidade do consentimento dos demais 

indivíduos detendo de dois consentimentos: um aplicado quer à escola, quer aos tutores 

- dado que são os indivíduos que contribuem, por intermédio dos seus animais, para os 

avanços desta investigação - e, um outro, aplicado apenas aos tutores. Assim, os titulares 

dos dados consentiram explicitamente com o tratamento de dados bem como, as suas 

finalidades. No cerne da questão estão as pessoas que indiretamente são identificadas no 

decurso das filmagens, o que apresenta um risco para os mesmos. As instituições 

necessitam de um consentimento que englobe todos os que estão direta e indiretamente 

envolvidos, assumindo que a pessoa diretamente envolvida pelo consentimento da escola 

assume a responsabilidade pelos indiretamente envolvidos presentes nas filmagens. 

 

Projeto 2: 

Ocorre processamento automatizado de dados com informações identificáveis no 

que concerne aos titulares de dados, desinformados quanto à utilidade desses dados. 

Especialmente informação relacionada com o desempenho profissional ou 

comportamento, localização ou deslocações de indivíduos no decurso das suas funções 

profissionais.  

Transferência de dados entre colaboradores, no âmbito da investigação, onde são 

revelados e expostos os indivíduos envolvidos nas investigações fruto da possibilidade de 
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colaborarem na investigação do P2, onde ocorre concessão de dados e informações de 

caráter individual e privado sobre os assistentes dessas mesmas investigações.  

 

No que se refere aos dados pessoais inerentes a este projeto é de ressalvar que os 

contributos para o sucesso desta investigação baseiam-se em transferências de dados 

históricos de duas entidades colaboradoras onde, por defeito, os investigadores deste 

projeto têm acesso a dados pessoais. Também são usados os dados históricos do próprio 

i3S e dados recolhidos atualmente nos laboratórios do i3S, necessários para a realização 

de uma tarefa proposta. Assim sendo, os dados pessoais indiretamente envolvidos nesta 

investigação são fruto de transferências de dados das instituições participantes e do i3S, 

como exibidos na Figura 16. 

Figura 16 - Dados pessoais inerentes ao P2 

Fonte: Autoria própria 

Neste caso, a maior preocupação relaciona-se com a transferência de dados sem a 

precaução de ocorrer, primeiramente, uma codificação das demais pessoas - 

investigadores, tratadores e técnicos responsáveis - possíveis de serem identificadas 

aquando do acesso a esses dados. Outra questão relaciona-se com a visibilidade e o bom 

nome destas instituições, que muito embora não desejando ser identificadas, não 

salvaguardaram a efetivação desse efeito, à exceção de acordos verbais sem valor 

jurídico.  

A instituição X só possibilitou o acesso aos dados após a assinatura, por ambas as 

partes envolvidas, de um consentimento informado, estabelecendo vários termos quanto 

aos dados, inclusive estipulando datas referentes ao uso dos dados por eles transferidos.  

 

Projeto 3: 

Verifica-se o processamento de dados sensíveis inseridos nas categorias especiais de 

dados, mais propriamente recolha de crenças filosóficas e opiniões pessoais relacionadas 

com atividades privadas no âmbito profissional, sobre o tema estudado no projeto. 
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Neste caso, os dados pessoais implicados neste projeto advêm das entrevistas 

semiestruturadas a peritos em investigação na área de estudo deste projeto. Assim, as 

entrevistas realizam-se em ferramentas colaborativas (Skype ou Zoom) e os dados 

pessoais referem-se somente aos participantes como é visível na Figura 17.  

Figura 17 - Dados pessoais inerentes ao P3 

Fonte: Autoria própria 

Este projeto realizou um consentimento informado para cada um dos participantes, 

mais informando que os dados seriam tratados com base no consentimento informado e 

o fundamento do tratamento dos dados está designado no mesmo. Avisando, de forma 

clara, que só avançava com a assinatura do mesmo quem concordava com as questões 

abordadas no mesmo, participando de forma voluntária nas entrevistas. 

 

7.2.2. Desenvolvimento das AIPD 

No que concerne ao efetivo desenvolvimento das AIPD, a adoção de ferramentas que 

auxiliassem na sua elaboração deteve do papel de guia ao longo do desenvolvimento 

desta documentação. Embora haja várias diretrizes base para orientarem na formulação 

das AIPD, não existe uma regra estabelecida para o desenvolvimento deste documento. 

No entanto, para seguir um modelo uniformizado, completo e abrangente, optou-se pela 

utilização do software PIA, criado pela CNIL (Comissão Nacional de Informática e 

Liberdade). 

Esta ferramenta permite a utilização de uma versão online ou da instalação local 

diretamente no computador, tendo sido decidido instalar o software no sistema 

operativo.  
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De acordo com a CNIL, esta ferramenta, como é possível visualizar na Figura 18, foi 

projetada seguindo três princípios chave que se debruçavam na constituição de uma 

ferramenta intuitiva, com o propósito de possibilitar a gestão das AIPD, desdobrando 

passo a passo a metodologia de forma simples e esclarecedora, obtendo um cenário 

completo dos riscos. Esta ferramenta serve de base relativamente à vertente jurídica e 

técnica, extremamente importante nesta matéria, já que assegura a inclusão dos pontos 

legais fundamentais, não só quanto à legalidade do processamento, mas também quanto 

aos direitos dos titulares dos dados. Dispõe de um vasto leque de indicadores 

contextuais, relativamente a todas as etapas de formulação da AIPD. Sendo, ainda, uma 

ferramenta modular capaz de ser personalizada conforme necessário. 

 

Figura 18 - Ferramenta PIA 

 

No que se refere às AIPD desenvolvidas para o Projeto 1 - Os efeitos dos 

métodos de treino no bem-estar dos cães de estimação e no vínculo entre o 

cão e o dono - visível com detalhe no Anexo N -, para o Projeto 2 - Mortalidade 

perinatal de roedores em laboratório - exposta no Anexo O - e para o Projeto 3 

- Pontos de vista de especialistas envolvidos na edição do genoma detalhada 

no Anexo P, seguem quatro tópicos cruciais, são eles: Contexto, Princípios 
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Fundamentais, Riscos e Validação. Dispondo ainda de uma secção para adicionar 

anexos.  

Primeiramente - na secção do contexto - estão agregadas duas subsecções intituladas 

de Visão Geral e Dados, Processos e Ativos de Suporte onde, relativamente à 

primeira, é possível identificar e apresentar o objeto de estudo através de uma descrição 

com detalhe da finalidade do tratamento, os objetivos e benefícios da finalidade, contexto 

de utilização dos dados. Ainda, a descrição das responsabilidades dos intervenientes que 

estão envolvidos na finalidade do tratamento identificando a entidade, subcontratados, 

terceiros envolvidos e o responsável pelo tratamento. Concluindo com a indicação das 

normas seguidas pela organização perante a finalidade do tratamento. No que respeita à 

segunda, foram detalhados quais os dados pessoais tratados através da identificação das 

categorias de dados recolhidos e o prazo de conservação. Segue com a apresentação e 

descrição do ciclo de vida dos dados pessoais e dos processos inerentes aos mesmos, 

onde, para cada um dos projetos, foi anexado o modelo de processos previamente 

realizado numa tarefa anterior. Por último, neste ponto, foram identificados os ativos de 

informação desde equipamento informático, softwares e redes, a pessoas intervenientes, 

suportes de informação em papel, meios de tratamento automatizados e não 

automatizados e operações manuais, identificando cada um deles.  

Na secção dos Princípios Fundamentais existem, igualmente, duas subsecções 

designadas por Proporcionalidade e Necessidade e, ainda, Controlos para 

Proteger os Direitos Pessoais dos Titulares dos Dados. A primeira retrata as 

medidas que estão a ser implementadas de modo a assegurar o exercício dos direitos dos 

titulares dos dados pessoais. Aqui são questionados pontos como: 

- Finalidade do tratamento: específica, explícita e legítima, 

- Fundamento para o tratamento dos dados pessoais: indicação dos 

consentimentos (se aplicável), especificidade da necessidade do tratamento dos 

dados,  

- Princípio da minimização de dados: justificação da necessidade de recolha dos 

dados, especificação relativamente aos dados serem adequados, relevantes e 

limitados ao propósito delineado no tratamento, 

- Descrição sobre a atualização e fidedignidade dos dados pessoais, 

- Identificação do prazo de conservação dos dados: especificado por tipo de 

dados, das medidas implementadas para assegurar a eliminação ou 

anonimização dados. 

Relativamente ao segundo ponto, em questão, são abordadas questões como: 
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- Informação sobre o tratamento dos dados: indicação de como e quais as 

informações fornecidas aos titulares dos dados, 

- Informação sobre a obtenção do consentimento dos titulares dos dados: 

descrição dos meios usados para obter o consentimento dos mesmos, 

- Informação relativa ao acesso e portabilidade dos dados pessoais: descrição 

dos controlos previstos neste sentido, 

- Informação acerca das limitações de tratamento: descrição dos controlos que 

visam restringir, por parte dos titulares dos dados, o tratamento dos seus dados 

pessoais, 

 - Detalhes sobre as obrigações dos subcontratantes, 

- Detalhes sobre dados transferidos para fora a União Europeia: descrição dos 

níveis de proteção assegurados.  

 A seguinte secção, a dos Riscos, está dividida por cinco subsecções, a ver: 

1. Medidas planeadas ou existentes, 

2. Acesso ilegítimo dos dados, 

3. Modificação indesejada dos dados, 

4. Desaparecimento de dados, 

5. Visão geral dos riscos. 

No que diz respeito às medidas planeadas ou existentes que contribuem para a 

segurança dos dados, estas eram similares nos três projetos e correspondem às seguintes 

medidas: - Encriptação, - Controlo de acesso lógico, - Segurança de dados pessoais, - 

Anonimização, - Partição dos dados, - Arquivo, - Segurança operacional, - Segurança do 

documento em papel, - Comprimir software malicioso, - Gestão de estações de trabalho, 

- Manutenção, - Backups, - Controlo de acesso físico, - Evitar fontes de risco, - Proteção 

contra fontes não-humanas de risco, Rastreabilidade (logging). No caso do P3 acresce: - 

Organização.  

Os pontos derivados das subsecções (2.), (3.) e (4.) foram estruturados de forma 

semelhante, muito embora abordem temáticas diferentes, dado que o ponto (2.) tinha 

em conta as causas e consequências do acesso ilegítimo aos dados com uma estimativa 

da sua gravidade e probabilidade, o ponto (3.) a análise das causas e consequências de 

alterações indesejadas nos dados com uma estimativa da sua gravidade e probabilidade, 

e o ponto (4.) a análise das causas e consequências da perda de dados com uma 

estimativa da sua gravidade e probabilidade. Sucessivamente e de acordo com o contexto 

de cada tópico, são destacadas questões relativas a: 
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- Impactos nos dados dos titulares em caso de ocorrência do risco, 

- Quais as ameaças principais capazes de estimular o risco,  

- Quais as fontes de risco, 

- Quais os controlos (de acordo com os identificados no ponto anterior, ponto 1.) que 

são capazes de enfrentar e colmatar os riscos.  

Seguidamente, de acordo com os indicadores contextuais existentes, foi deliberado 

o prognóstico da gravidade do risco de acordo com os potenciais impactos e controlos - 

ver Figura 19 -, assim como a probabilidade do risco relativamente às ameaças, fontes de 

risco e controlos, disponível na Figura 20. Estas duas fases, que decorriam nas três 

subsecções, eram determinadas segundo quatro indicadores correspondentes a: risco 

insignificante, risco limitado, risco significante e risco máximo. A própria ferramenta 

detalhou as definições e explicações a eles associadas.  

No caso dos impactos: 

Figura 19 - Indicadores contextuais para definição dos impactos 

Fonte: Adaptado da ferramenta PIA  

 

• Os titulares dos dados não serão afetados ou não poderão 
encontrar alguns inconvenientes, que serão superados sem 
qualquer problema.

Insignificante

• Os titulares de dados podem encontrar inconvenientes 
significativos, que poderão superar apesar de algumas dificuldades.

Limitado

• Os titulares de dados podem encontrar consequências 
significativas, que devem ser capazes de superar, embora com 
dificuldades reais e graves.

Significante

• Os titulares dos dados podem encontrar consequências 
significativas, ou mesmo irreversíveis, que podem não superar. 

Máximo
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No caso da probabilidade: 

Figura 20 - Indicadores contextuais para a definição da probabilidade 

Fonte: Adaptado da ferramenta PIA  

 

Ainda, na secção dos Riscos e após a estruturação das alíneas anteriores, é possível 

visualizar de forma global e sintética os riscos conforme as secções: Acesso ilegítimo dos 

dados (2.), Modificação indesejada dos dados (3.) e Desaparecimento de dados (4.), 

conforme os potenciais impactos, as ameaças, as fontes e as medidas com uma vertente 

extremamente visual e gráfica, observando os resultados dos controlos sobre os riscos.  

Por fim, na fase de Validação onde se sucede o Mapeamento dos Riscos, o Plano 

de Ação e DPO e Opiniões de Partes Interessadas foram apresentados os 

resultados dos tópicos anteriores, através da sua configuração. Primeiramente, o 

mapeamento dos riscos permite visualizar e comparar o posicionamento dos riscos antes 

e depois da aplicação dos controlos que precisam de ser adicionados. O plano de ação 

planeia detalhadamente a implementação de controlos adicionais no decurso da análise 

de AIPD. Ao avaliar os diferentes elementos preenchidos ao longo da realização da 

análise, o plano é atualizado de forma automática. No que concerne ao último tópico, 

este refere-se à necessidade de descrever o conselho da pessoa encarregada da proteção 

de dados, bem como questões da privacidade quanto à realização do tratamento dos 

dados. Ainda, a solicitação e apresentação das opiniões dos titulares dos dados ou dos 

seus representantes. 

 

• Não parece possível que as fontes de risco selecionadas 
materializem a ameaça explorando as propriedades de ativos de 
suporte.

Insignificante

• Parece difícil para as fontes de risco selecionadas materializar a 
ameaça explorando as propriedades dos ativos de suporte.

Limitado

• Parece possível que as fontes de risco selecionadas materializem a 
ameaça explorando as propriedades de ativos de suporte.

Significante

• Parece extremamente fácil para as fontes de risco selecionadas 
materializar a ameaça, explorando as propriedades de ativos de 
suporte.

Máximo
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Como fruto da realização das AIPD foi compreensível que os dados pessoais 

envolvidos nestas investigações, tendo em conta os objetivos científicos de cada um dos 

projetos, em nada beneficiam o progresso da investigação. Os dados envolvidos nos 

consentimentos do P1 e do P3 são anonimizados e codificados após a fase de recolha. 

Aquando da publicação dos resultados não ocorre nenhuma ligação aos mesmos. Mais 

se evidencia que o P1, P2 e P3 ao cumprirem os princípios da minimização de dados estão 

a impossibilitar a identificação dos titulares dos dados, direta ou indiretamente, 

envolvidos. Os princípios foram referidos nos próprios documentos da AIPD - Anexo 

N, O e P - que referem:  

- Extinção/omissão de assinaturas após o tempo estritamente indispensável, 

- Codificação/anonimização dos nomes: a correspondência entre o nome x e o código 

atribuído deve ser apenas do conhecimento de um elemento da investigação, 

- Restrição no acesso e no envio de e-mails: reduzir ao máximo o uso do e-mail e a 

troca de dados, consentimento e concordância na troca de e-mails, eliminação do 

histórico após a cessação do projeto com acordo mútuo, 

- Estipulação de prazos relativos aos dados recolhidos, 

- Encriptação dos dados que em nada contribuam para os avanços da investigação: 

uso e armazenamento num servidor restrito, com acesso exclusivo dos elementos do 

projeto, 

- Eliminação/codificação do nome do investigador (se for essa a sua vontade): a 

correspondência entre o nome do investigador e o código atribuído será apenas do 

conhecimento de um elemento, 

- Atribuição de um código aos contactos usados, 

- Separar o armazenamento dos consentimentos informados que permitem a 

identificação, numa base encriptada, 

- Eliminação do histórico de atividade nas ferramentas de comunicação, 

- Eliminação dos dados irrelevantes e identificadores. 

Em última instância é necessário abordar os consentimentos. O consentimento 

informado - apoiado pelo RGPD - visa zelar pelos direitos das pessoas singulares 

conforme a sua vontade livre, específica, informada e inequívoca quanto ao tratamento 

dos seus dados com o direito de consentir ou não com o mesmo. Independentemente do 

meio usado para obter o consentimento é necessária a indicação clara dos fins a eles 

associados, devendo ser especificados no mesmo. O Projeto 1 e o Projeto 3 dispõem de 

consentimentos informados expressos antes de darem início à investigação e de haver 
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partilha de dados pessoais. Nos consentimentos estão expressos os dados dos titulares 

envolvidos e relevantes para dar continuidade à investigação, estão detalhes sobre a 

quem é que é permitido a partilha dos dados, o consentimento foi apresentado de forma 

inteligível e de fácil acesso, através de linguagem clara, foi explícito sobre todos os 

processos e fases dos dados recolhidos e, ainda, a concessão de um consentimento e 

duplicado por cada participante. No que refere ao P2, o consentimento informado apenas 

envolve a instituição X, sendo, por isso, necessário um consentimento que se refira à 

instituição Y obtendo, ambas as partes, documentação com valor jurídico que permita 

proteger os valores de cada um, limitando determinados acessos, apropriação indevida 

de dados, protegendo o bom nome e a credibilidade das instituições. 

 

8. Gestão de Dados de Investigação dos projetos 

do i3S 

8.1. Contextualização 

A Gestão de Dados de Investigação designada internacionalmente por Research 

Data Management tem vindo a ser alvo de atenção como imprescindível nos projetos de 

investigação.  

Atualmente, é sabido no mundo da investigação a importância da gestão dos dados 

de investigação, crescendo a consciência do seu valor, reunindo as preocupações não só 

dos investigadores, mas também por parte das agências de financiamento e dos 

responsáveis por políticas de ciência.  

A gestão dos dados fornece uma certa visibilidade, especialmente no campo das 

citações, aquando da associação de dados aos artigos, atraindo a hipótese de maior 

quantidade de colaborações.  

Este processo fornece mais-valias no que toca à organização, descrição e depósito 

dos dados uma vez que os dados de investigação são criados e usados nos mais diversos 

contextos, como é o caso dos projetos alvo de estudo. Mais especificamente, no caso do 

P1 os dados da investigação advêm dos vários testes realizados. São exemplo disso os 

testes de vinculação, os testes cognitivos e os estudos do bem-estar animal. No P2, os 

dados advêm de registos históricos de investigações antecedentes e de sensores que 

captam dados dos biotérios. No caso do P3, os dados advêm de entrevistas para efetuar 

análises no domínio da investigação. 
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O maior objetivo da gestão dos dados de investigação é tornar os dados visíveis, 

descritos de forma satisfatória, depositados e pesquisáveis através da publicação de 

dados em contextos de investigação. Por conseguinte, os metadados desempenham um 

papel fundamental para que os dados possam ser recuperados, acedidos e interpretados, 

uma vez que estes têm a capacidade de acompanhar o ciclo de vida dos dados, 

assegurando não só o acesso, mas também a preservação a longo termo. Também uma 

prática bem assente de disseminação que agrupe várias fontes que possibilitam a partilha 

dos dados - sejam elas revistas, editoras ou repositórios - reflete-se na visibilidade das 

instituições e na possibilidade de referências cruzadas (Ribeiro et al. 2016).   

Posto isto, a gestão dos dados aliada à partilha de dados de investigação traduz-se 

em benefícios imensuráveis, pois o acesso aos dados de investigação aumenta os retornos 

face ao investimento público, fortificam a ciência aberta, estimulam a pluralidade e 

heterogeneidade de estudos, de novas áreas de trabalho e de novos tópicos e matérias 

(OECD 2007).  

 

8.2. Desenvolvimento dos Planos de Gestão de Dados 

Um Plano de Gestão de Dados (PGD), de forma prática, é um documento que agrega 

os objetivos dos investigadores no decorrer das suas investigações. Este aborda os 

demais pontos chaves da gestão de dados e deve referir quais e como os dados serão 

criados. Menciona os planos de partilha e preservação sem descurar das restrições, se 

necessárias. É de salientar que este documento descreve as várias ações em torno dos 

dados, não só durante, mas também depois de concluído o projeto de investigação. 

 

8.2.1. Identificação das necessidades inerentes aos dados dos 

projetos de investigação 

No caso de estudo em questão, o desenvolvimento dos PGD não ocorreu no início 

dos projetos, muito embora seja esse o pressuposto nesta matéria. Porém, os projetos 

encontravam-se todos em fases de período de tempo diferentes e como se verificava a 

ausência dos mesmos foi predefinida a realização do documento para os três projetos, 

como é visível no fluxograma das tarefas, apresentado na Figura 10, previamente 

elaborado e de acordo com as inquietações dos investigadores. Não obstante, e por 

acréscimo, este fator continuava a representar uma certa importância para os projetos, 

dado que o plano permite a compreensão dos dados como um todo, impede a duplicação, 

fortalece a continuidade do projeto cooperando para o aumento da visibilidade da 

investigação e, além disso, para a reutilização e citação dos dados.  



 

100 
 

Ao longo dos contactos com os investigadores foram percetíveis as suas 

preocupações associadas a este assunto. Retratando a realização das tarefas de modos 

automatizados assim como o próprio fluxo das investigações onde vários aspetos 

relacionados com os dados ainda não haviam sido objeto de muita atenção. Porém, os 

investigadores detêm de um papel principal enquanto criadores e utilizadores, dado que 

geram ou recolhem dados ou conjuntos de dados e, no fim, espera-se que prossigam para 

a fase de publicação de dados em repositórios. Todavia, a organização e descrição dos 

dados, para ser realmente eficiente, tem de ser facultada pelos investigadores, 

possibilitando que outros indivíduos os reutilizem.  

Como mencionado, o PGD desencadeia vantagens não só, mas também a nível 

competitivo, dado que fortalece a gestão de dados a um nível de acompanhamento do 

ciclo de vida dos dados, contribuindo para investigações com êxito.  

 

8.2.2. Desenvolvimento dos PGD 

Anteriormente mencionadas duas das ferramentas que possibilitam a elaboração dos 

PGD - DMPtool e DMPonline - optou-se pela plataforma DMPonline criada pelo Digital 

Curation Centre.  

Esta ferramenta web permite a criação e partilha dos PGD, servindo o propósito aqui 

em questão. No DMPonline é possível gerir e armazenar os vários documentos, com a 

oportunidade de fazer edições conforme necessário ao longo da realização dos mesmos. 

Além de intuitiva, a ferramenta dispõe de vários campos de preenchimento com uma 

estrutura predefinida de que fazem parte seis elementos. 

Ao longo do acesso aos elementos estão disponíveis perguntas sobre a temática dos 

componentes com indicadores contextuais referentes ao teor da questão propriamente 

dita. Neste caso, optou-se por seguir apenas as questões com indicação do DCC que é um 

autêntico defensor das boas práticas no domínio da Gestão de Dados de Investigação, 

alinhado com políticas de dados.  

Os PGD desenvolvidos para o P1, P2 e P3, disponíveis para análise mais 

pormenorizada nos Anexos Q, R e S, seguem os seis elementos anteriormente 

mencionados que abordam os seguintes pontos, especificamente: 

1.  Resumo dos dados: aborda o propósito da recolha de dados, quais os 

objetivos do projeto, os tipos de formatos dos dados, se ocorre reutilização 

de dados, a origem dos dados e a sua utilidade.  
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2. Dados FAIR (Findable, Accessible, Interoperable e Reusable): 

aborda o acesso aos dados preocupando-se com a questão dos metadados, 

as especificidades relativas ao acesso aberto bem como, com a reutilização 

dos dados.  

3. Alocação de recursos: destaca os tópicos relacionados com os custos 

para tornar os dados FAIR. 

4. Segurança dos dados: refere-se à recuperação, ao armazenamento 

seguro e transferência de dados de teor confidencial. 

5. Aspetos éticos: preocupa-se com questões de ética e legais. 

6. Outros: serve para acrescentar, se houver, informação relativa aos 

procedimentos, ao fundador, ao setor ou ao departamento.  

Por último, os PGD foram elaborados com todos os pormenores que já haviam sido 

pensados e detalhados, deixando em aberto os pontos que ainda não foram, 

formalmente, fixados e anexados nos projetos e prevendo a realização de outros. 

Relativamente ao Anexo Q, que corresponde ao P1, é possível visualizar a versão 

original diretamente transferida do DMPonline. Enquanto, que no Anexo R e S 

correspondente ao P2 e P3, respetivamente, é possível observar um documento 

modificado e uniformizado quanto à língua e à própria organização.  

 

9. Validação da documentação produzida 

Uma correta avaliação e consequente validação da informação é extremamente 

necessária aquando da introdução de novos conteúdos nos projetos que inserem o caso 

de estudo. 

Ao longo da elaboração das tarefas foram estabelecidos vários contactos com os 

investigadores, ora através de reuniões presenciais, ora através de contactos remotos. Os 

investigadores possuíram um papel presente e aplicado relativamente à análise dos 

riscos. Durante a realização desta tarefa foram explicadas as várias fases para alcançar a 

melhor versão dos documentos. Os documentos foram classificados e revistos várias 

vezes para evitar discordâncias e refutações. 

Os documentos da análise e gestão do risco detiveram, ainda, de uma classificação 

formal quanto ao nível de importância das medidas de controlo sob o ponto de vista de 

cada um dos investigadores, disponíveis para visualizar com maior detalhe nos Anexos 

T, U, V e W. A líder de grupo, envolvida nos três projetos, também deu o seu parecer 
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relativamente às mesmas. O intuito era avaliar a importância das medidas numa escala 

de cinco valores entre: muito pouco importante, pouco importante, indiferente, 

importante e muito importante. Esta reflexão foi tida sem a inclusão do panorama atual 

dos projetos. Os resultados foram semelhantes, de um modo geral, e determinados pelos 

três investigadores e a líder de grupo.  

Para a Líder de Grupo (LD), as medidas de controlo variaram entre muito 

importante e importante, contudo considerou inviável a medida a que concerne a adoção 

de acordos de confidencialidade a um nível geral. Em relação à perspetiva da 

investigadora P1, responsável pelo Projeto 1, as suas avaliações variaram entre muito 

importante, importante e indiferente. Para a investigadora P2, do Projeto 2, quinze das 

medidas foram determinadas como importantes. No caso do investigador P3, 

responsável pelo Projeto 3, a maioria das respostas variaram entre o importante e o 

muito importante. Por último, foi unanime a avaliação dos três investigadores face a uma 

das medidas demonstrando que, no seu ponto de vista, o armazenamento dos 

consentimentos em local geograficamente distinto da restante documentação, a fim de 

evitar a identificação dos titulares dos dados, é indiferente. Contudo, é necessário ter em 

conta que os consentimentos informados são um elemento de identificação. 

Por fim, como podemos ver na Figura 21, a opção mais frequente, entre os quatro, 

foi “Importante” com 63%. Depois, temos a opção “Muito Importante” com 24%, 

“Indiferente” com 12%, “Pouco Importante” com 1% e “Muito Pouco Importante” com 

0%.  

Figura 21 - Avaliação das medidas de controlo por parte dos investigadores 

Fonte: Autoria própria 

Ainda numa fase incipiente, antes de dar início à verdadeira realização das tarefas e 

depois do estudo aprofundado do RGPD, foram estabelecidos contactos com o EPD do 

24%

63%

12%

1%

AVA L I AÇ ÃO  DA S  M E D I DA S  D E  C O N T R O LO

Muito Importante

Importante

Indiferente

Pouco Importante

Muito Pouco Importante
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INESC TEC e da Reitoria da UP - como mencionado no ponto 3. - onde foi possível 

alinhar os vários pontos do RGPD que podiam dar asas a interpretações díspares. Esta 

sessão foi crucial para traçar o caminho a percorrer relativamente às tarefas que viriam 

a ser executadas no contexto do RGPD.  

Numa fase posterior onde já haviam sido executadas as primeiras versões de uma 

parte das tarefas foi possível a presença numa aula aberta sobre proteção de dados onde 

foram colocadas dúvidas genéricas sobre o tema que direcionavam, de forma indireta, 

para os projetos objeto de estudo. 

No decorrer do trabalho, foram realizadas sessões de esclarecimento com sujeitos 

envolvidos neste tipo de responsabilidades - como é ilustrado na Figura 22 - a quem 

compete diariamente a realização de análises de risco e a realização de AIPD, auxiliando 

na validação dos documentos criados, mais especificamente, do plano da gestão do risco. 

 

Figura 22 - Fluxograma de contactos externos 

Fonte: Autoria própria 

 

Por último, a última versão dos documentos foi validada e apresentada conforme a 

vontade de cada um dos investigadores, tendo sempre em conta os seus pontos de vista. 

 

10. Análise de resultados e perspetivas futuras 

Os dados de investigação, mais propriamente a gestão de dados de investigação, 

ainda representam um papel apreensivo nesta área, por necessitar de evoluir e ser 

realmente regrada face ao ciclo de vida dos dados como um todo. Por isso mesmo é que 

consciencializar os investigadores sobre as duas perspetivas aqui em causa, quer a dos 

dados de investigação, quer a dos dados pessoais envolvidos nas investigações é e ainda 

representa um papel tão importante. Assim, com o findar do trabalho prático proposto 



 

104 
 

foi posta em prática a análise dos resultados, tendo em vista orientações para o 

tratamento dos dados de investigação. 

Ao longo do trabalho foi notável a envolvência dos investigadores relativamente aos 

dois aspetos mencionados. As suas inquietações demonstraram quais os pontos 

prioritários, orientando o trabalho nesse sentido, muito embora seguindo uma 

perspetiva mais técnica, tendo em conta a base em Ciência da Informação.  

Foi possível observar nos investigadores uma progressão quanto às suas 

preocupações no decurso das suas tarefas, passando a questionar os processos que 

executavam, demonstrando espírito crítico relativamente aos mesmos. 

O trabalho realizado nesta dissertação pretendia orientar os dados inerentes aos 

projetos que inseriam o caso de estudo, por intermédio de ferramentas que se focavam 

na identificação, análise, organização e apreciação dos dados, não só ao nível da 

investigação, mas também ao nível dos dados que possibilitavam a identificação de um 

indivíduo. Rapidamente se compreendeu a importância de mapear e categorizar os 

conteúdos para os investigadores, para os projetos em si e para contactos com 

investigações futuras.  

Quanto à gestão do risco foi percetível o seu valor antes de se proceder à realização 

de AIPD. A gestão do risco cria e protege o valor, auxilia na tomada de decisões, considera 

explicitamente a incerteza através de uma metodologia sistemática e estruturada, pois 

tem como direção principal que os objetivos, previamente estipulados, sejam alcançados 

colocando em cima da mesa os cenários que podiam contribuir ou impedir que as metas 

fossem atingidas. Neste caso, somente os cenários negativos é que foram alvo de atenção.  

Depois de introduzir os documentos com a planificação da gestão dos riscos, usando 

uma metodologia muito própria e exclusiva, aos investigadores surgiram algumas 

dificuldades relativamente à compreensão dos mesmos, dado abordarem temáticas 

muito específicas. No entanto, numa perspetiva futura, o envolvimento dos 

investigadores é fundamental e deve ser parte integrante do processo de comunicação 

entre os demais. A própria gestão do risco deve ser integrada a todos os processos, neste 

caso específico, nos projetos. No que respeita à metodologia que permitiu medir a 

verosimilhança (V) e a consequência (C), deparamo-nos com algumas dificuldades 

devido à ausência de dados que permitissem identificar a probabilidade. No futuro, é de 

extrema importância referir que o reporte e o registo de acontecimentos relacionados 

com os riscos e com a segurança de informação que decorram ao longo da investigação, 

independentemente do motivo ou do ator principal, devem ser sempre anotados para 

permitir a avaliação do panorama, aspirando que possam ocorrer melhorias nesse 

sentido. 
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A avaliação final, por parte dos investigadores, realizada às medidas de controlo que 

visavam mitigar os riscos foi crucial para demonstrar o potencial das mesmas nas 

perspetivas das pessoas que lidam diariamente com os dados, pois, além de ser 

importante o seu planeamento, é imprescindível aplicá-las quer no presente quer no 

futuro.  

Relativamente ao processo de desenvolvimento das AIPD, além de servirem de 

evidência da conformidade com o Regulamento, o que é extremamente importante 

nestes contextos, estas descrevem as várias operações de tratamento de dados, avaliam 

a necessidade do tratamento e auxiliam na gestão dos riscos, pois, assim como a análise 

de risco, determinam medidas fundamentais aquando do tratamento de dados pessoais.  

No caso em específico, o tratamento era relativo de implicar um risco para os 

titulares por inúmeros pontos de vista, considerando na mesma importante a sua 

realização, uma vez que nos casos em que não é exata a necessidade da realização da 

avaliação, a sua efetiva concretização demonstra preocupação não só ao nível da 

privacidade, mas também da segurança. Tal facto perspetivou a mitigação dos riscos 

identificados, inerentes do direito dos titulares dos dados, também a antecipação e 

adoção de medidas de segurança, procedimentos que assegurem a proteção dos dados, 

bem como recomendações de melhoria.  

Os projetos do i3S, a nível de tempo e das fases em que decorriam as investigações, 

não se encontravam na fase inicial, momento em que devem ser iniciadas as AIPD. 

Porém, é importante salientar que o Novo Regulamento ainda não havia entrado em 

vigor quando estes projetos se iniciaram. Contudo, notou-se uma grande preocupação 

por parte dos investigadores, a posteriori.  

A não realização da AIPD poderia conduzir à imposição de coimas pela autoridade 

de controlo competente. A mais-valia da realização das AIPD recai na segurança de 

averiguarem a conformidade com o RGPD, proteger o bom-nome dos projetos e do 

instituto e, ainda, transparece precaução. Por questões relacionadas com as boas 

práticas, as AIPD devem ser revistas e reavaliadas regularmente. Relativamente aos 

dados pessoais e como consequência de os projetos estarem ao abrigo dos 

consentimentos informados, foi percetível no caso do P1, P2 (no caso da instituição X) e 

P3 que os titulares dos dados consentiram com o tratamento dos mesmos, de acordo com 

as finalidades mencionadas. No caso do P1, verificou-se o uso dos contactos das escolas 

de treino que foram tornados públicos pelos próprios titulares. Relativamente ao P3, 

verificou-se que a ligação a dados pessoais era intrínseca às necessidades, de interesse 

público, no domínio da saúde pública. O P2 é um caso que, embora com acesso a dados 
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pessoais, não precisa do tratamento de dados pessoais para os fins da sua investigação 

científica, aliada a dados históricos e estatísticos.  

Retratando aspetos futuros, recomenda-se que aquando do planeamento de futuras 

investigações, se comece, coincidentemente, a preparar o trajeto dos riscos relativamente 

às várias fases. Quando é clara a necessidade de uma AIPD é importante que ambas as 

fases decorram ao mesmo nível com a possibilidade de um efetivo e apropriado 

acompanhamento, ou seja, conciliando a evolução das duas etapas.  

Por último, relativamente às AIPD, serve destacar, devido ao escasso tempo, a 

ausência do parecer do Data Protection Officer (DPO) - em Portugal denominado 

Encarregado Proteção de Dados -, bem como do último ponto da Validação 

respetivamente aos documentos em si, detalhado nos Anexos N, O e P, onde são 

consideradas as opiniões do DPO e das partes interessadas, subentendendo-se os 

titulares dos dados.  

No que se refere aos dois documentos - Gestão do Risco e AIPD -, de um modo geral, 

a monitorização e revisão dos riscos deve ser realizada frequentemente e adaptada a 

projetos futuros, pois espera-se que os profissionais do i3S fiquem mais capacitados para 

trabalhar estas questões noutros projetos, ficando mais conscientes e alertados para a 

execução destas práticas. 

Relativamente aos PGD, foi clara, logo numa primeira fase de contacto com os 

investigadores, a ausência dos mesmos, porém era necessário apoiar a gestão de dados 

de investigação e os PGD são exemplos no que toca à análise, organização, descrição e 

publicação dos dados par a par com a GDI. 

Uma das preocupações relativamente a esta questão é a geral falta de informação no 

que respeita à gestão de dados e, muitas vezes, a ausência de meios e serviços que apoiem 

a preparação dos dados para futuros depósitos e publicações. Assim como, é importante 

as ferramentas auxiliarem na integração da gestão de dados aquando do processo de 

investigação, traduzindo-se em mais dados alcançarem a fase de depósito.  

Ao longo dos contactos com os investigadores, uma vez mais, foi notória a sua 

envolvência e preocupação neste campo, mas serve de alerta a importância dos 

investigadores face à organização e descrição dos dados, uma vez que são os criadores 

diretos dos mesmos, possuindo a vantagem de conseguirem fornecer detalhes sobre as 

investigações de uma forma exclusiva e única e permitindo que no futuro os dados desse 

domínio possam ser reutilizados.  

Com isto, o pretendido é evidenciar que o sucesso dos grupos de investigação na 

gestão dos seus dados permitirá que retirem benefícios dos dados quando publicados, 



 

107 
 

pesquisáveis e citados. No entanto, as dificuldades que os investigadores sentem neste 

sentido, relativo às ferramentas e modelos que possibilitem o tratamento, 

armazenamento, disseminação e preservação a longo prazo, é um dos entraves para a 

partilha de dados de investigação. Numa perspetiva futura, talvez se repense a existência 

de organizações e indivíduos responsáveis pela realização da curadoria. Por este motivo 

é que a relação entre os investigadores, as comunidades científicas, os financiadores, as 

instituições e os envolvidos na gestão de dados de investigação pode resultar num 

benefício ao nível da interpretação e reutilização dos dados a longo prazo. 

Finalmente, é necessário destacar que os pontos abordados anteriormente se 

inserem no método inovador que resultou desta dissertação. A metodologia seguida no 

decurso deste trabalho permitiu o alcance das tarefas e objetivos previamente propostos. 

Foi o fluxograma representado na Figura 10 que orientou a consecução das tarefas 

agregando as demais questões relacionadas com o RGPD que precisavam de ser 

averiguadas e trabalhadas, assim como as preocupações inerentes à GDI. Esta 

metodologia não só foi capaz de corresponder aos objetivos deste projeto de dissertação, 

como se revelou útil para ser utilizada e adaptada por diferentes sujeitos em diferentes 

projetos não só do i3S, mas também de qualquer organização que procure solucionar e 

dar resposta a estas questões. Na perspetiva do trabalho realizado e da sua importância 

face às temáticas que este compreende foi percetível o seguinte:  

- Realizar a modelação de processos exige uma certa envolvência com os projetos 

que permite a compreensão em detalhe dos diferentes trajetos que a informação e 

os dados seguem, exigindo, intrinsecamente, um enquadramento dos temas 

significativo para dar continuidade às tarefas, 

- A gestão e análise do risco deve ser iniciada numa fase preliminar dos projetos, 

uma vez que lhe compete averiguar se os riscos podem ter impactos no alcance dos 

objetivos ou, por outro lado e tendo em conta as AIPD, avaliar o nível dos riscos 

refletindo se se pode ou não iniciar o tratamento dos dados quando se tratam de 

dados pessoais,  

- A gestão do risco deve ser realizada independentemente de se prever a necessidade 

de uma AIPD, uma vez que o seu intuito é propiciar segurança conveniente ao 

alcance dos objetivos dos projetos. A gestão do risco aplicada de forma sistemática, 

oportuna e estruturada gera benefícios que impactam as partes interessadas, 

permitindo o suporte às decisões, o uso apropriado dos recursos, o aumento do grau 

de eficiência e eficácia do processo, otimizando o desempenho e os resultados dos 

projetos, 
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- O uso de normas é imprescindível durante a realização da gestão do risco, 

fornecendo linhas de orientação para a mesma e, deste modo, impregnando valor,  

- Nos casos em que é evidente a indispensabilidade de uma AIPD é, 

consequentemente, imposta a realização de uma análise de risco antes de se 

proceder à avaliação, 

- As ferramentas e os métodos usados para a elaboração das AIPD e dos PGD são 

determinantes para corresponderem ao seu propósito, devendo seguir orientações 

valorizadas por entidades reconhecidas.  

 

11. Conclusões 

Findado o trabalho que respeitava a realização deste projeto de dissertação são 

várias as conclusões e reflexões a retirar.  

Em primeiro lugar, reforçar os imensos benefícios dos modelos de processos no 

decurso das várias tarefas inerentes aos projetos, no que toca à capacidade que estes têm 

de representar visualmente os fluxos de informação e de atividades, tornando-se 

absolutamente vantajosos para estudar as tarefas, fluxos ou, simplesmente, ciclos de 

vida, permitindo o seu controlo e otimização. A linguagem usada, BPMN, é 

compreendida e conhecida a nível universal, um verdadeiro exemplo de uniformização 

nesta expressão de atividades por intermédio de modelos.  

De seguida, mencionar a relevância da gestão e análise do risco direcionada para o 

RGPD como assunto emergente par a par com o atual Regulamento. O Plano de Gestão 

do Risco elaborado foi um verdadeiro desafio e embora esta prática mais formal só tenha 

começado a ser analisada e utilizada mais recentemente, serviu, precisamente, para 

consciencializar sobre a importância de pensar e repensar não só nos atuais cenários, 

mas também nos inesperados que podem contribuir para a consecução dos objetivos ou 

para a prorrogação dos mesmos.  

A gestão do risco permite encaminhar e coordenar as atividades que direcionam e 

controlam os riscos, dado que os mesmos podem ocorrer em ambientes diversificados e 

em projetos longitudinais. Ao longo da elaboração do plano em que consiste a gestão do 

risco foi notório que, embora não haja um modelo orientador e uniformizado, há 

diferentes metodologias e métodos direcionados para o cumprimento dos diferentes 

pontos constituintes da gestão do risco. A metodologia usada e adotada pautou-se pelo 

ajuste às necessidades dos projetos em questão, visando corresponder às mesmas como 

um todo. No fundo, é preciso que haja uma grande envolvência de consistência e 
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monitorização contínua. Tornou-se cognoscível que a gestão do risco não consegue 

controlar a sua subjetividade e ambiguidade, por isso mesmo é que é crucial que esta 

tarefa seja iniciada e terminada pelo mesmo indivíduo que avaliou e observou o 

panorama geral dos riscos com uma determinada consistência, uma precisão única e 

característica. Optar por seguir normas relacionadas com a gestão do risco aliou-se ao 

intuito de criar uma metodologia consistente e precisa, com a grande particularidade de 

ser fiável, credível e fidedigna.   

Relativamente às AIPD, estes documentos são verdadeiros instrumentos e 

ferramentas de gestão de dados pessoais aliadas à descrição do tratamento, avaliação e 

gestão dos riscos para os sujeitos alvo de atenção neste Regulamento, ou seja, os titulares 

dos dados. Na ótica dos demais, muitas vezes o RGPD é visto como complexo e 

intimidante, nomeadamente no que toca às coimas da CNPD. Como os projetos do i3S 

lidavam com dados pessoais, muito embora os mesmos não contribuíssem diretamente 

para o sucesso das investigações, mesmo detendo de um consentimento informado que 

englobava um processo de anonimização e pseudonimização - no caso do P1 e P3 -, houve 

preocupação dos investigadores conscientes de que haviam cenários que podiam agravar 

os riscos. Além de tudo, as AIPD são ferramentas que ampliam a segurança da 

informação e dos dados, a prevenção e prudência que contribuem para a visibilidade e 

confiabilidade, não só dos projetos, mas também da instituição que os representa.  

Em quarto lugar, os PGD são ferramentas cruciais no campo da GDI, pois servem de 

suporte e apoio à mesma. Estes documentos concentram-se na análise, organização, 

descrição e partilha dos dados decorrentes das investigações do P1, P2 e P3. No caso dos 

projetos em questão, foi verificado que decorriam em linhas de tempo diferentes e 

independentemente desse facto a ausência dos PGD foi clara. Por isso mesmo, este 

trabalho prendeu-se desde logo na formulação de um PGD para cada um dos projetos, 

mas também, na vertente da consciencialização dos investigadores para, aquando da 

iniciação de um novo projeto, adotarem a criação do PGD na devida fase, isto é, no 

momento inicial dos projetos.  

Por último, a realização deste projeto de dissertação revelou-se, vivamente, uma 

mais-valia para os projetos envolvidos, quer na perspetiva dos investigadores, quer na 

perspetiva dos projetos em si. A metodologia e ferramentas que fundamentaram este 

trabalho serão utilizadas em projetos futuros do i3S, que implementarão as mesmas 

aliando as boas práticas perante os dados de investigação e os dados pessoais. A 

metodologia adotada no início da realização desta dissertação foi o seu suporte máximo. 

O fluxograma da Figura 10 estabeleceu um método inovador no campo da temática aqui 

em estudo. Além de tudo, este método poderá ser um contributo para outros projetos de 
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investigação que procurem dar um rumo aos dois temas principais representados nesta 

dissertação, ou seja, não só no campo dos dados de investigação, mas também na 

essência dos dados pessoais. Assim, este fluxograma acabou por se revelar um possível 

modelo orientador para qualquer projeto de investigação que apresente conjunturas 

compatíveis com as do P1, P2 e P3.    

A realização deste trabalho projetou-se num resumo e posterior aceitação de 

participação na conferência EDICIC, a realizar em julho de 2019 em Barcelona, com a 

concretização de um poster cujo tema é: “Data Management Research: an approach 

according to GDPR”. Futuramente, com o workflow desenhado e projetado para o 

desenvolvimento deste projeto, será realizado e publicado um artigo científico assente 

na metodologia utilizada nesta dissertação.  

Em suma, os objetivos propostos na fase inicial desta dissertação foram alcançados, 

desde os objetivos mais específicos e práticos até ao objetivo de topo que visava 

contribuir para a Gestão de Dados de Investigação e para o Regulamento Geral de 

Proteção de Dados por intermédio da criação de ferramentas que visassem a sua 

monitorização. Finalmente, acredita-se que esta dissertação contribuiu para os projetos 

aqui envolvidos, bem como para os investigadores e investigações futuras, 

consciencializando e orientando para as boas práticas como era pretendido. Este foi, sem 

dúvida, um trabalho que acrescentou valor aos conteúdos estudados durante o mestrado 

em Ciência da Informação. Revelando-se, também, como um contributo na valorização 

das demais vertentes da Ciência da Informação, no caso, relacionado com uma faceta 

muito peculiar ligada ao RGPD.  
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Anexo A: Guião de Entrevista ao Encarregado de Proteção de Dados 

da Reitoria e do INESC TEC 

 

GUIÃO 

Maria Nunes 

 

Projetos: 

1. Bem-Estar Animal (relação dono cão) 

 

Objetivo: avaliar o bem-estar de animais de laboratório, de produção e de 

companhia. 

Dados: provenientes de entrevistas aos donos dos animais (dados 

quantitativos e qualitativos). 

Risco: os dados permitem alcançar os donos dos animais, ou seja, dados de 

cariz pessoal. 

 

2. Alive Pup Projeto (reprodução de ratinhos) 

 

Objetivo: visa determinar as causas de perda de ninhadas de ratinhos e diz 

respeito ao estudo da reprodução de animais, mais propriamente sobrevivência 

de ratinhos através de estratégias que visam a prevenção deste panorama, 

mapeamento da mortalidade de filhotes, identificação e avaliação de fatores de 

risco.  

Dados: provenientes de questionários a investigadores e gestores laboratoriais 

neste âmbito. 

Risco: dados históricos sobre a mortalidade de ratinhos, colocam em causa a 

imagem, visibilidade e bom nome das três instituições que pertencem ao 

projeto. Riscos de apropriação indevida de dados.  

 

3. IMGENE (edição de genes) 

 

Objetivo: estabelecer ferramentas e protocolos para melhorar a tecnologia 

CRISPR face à edição eficiente do genoma que trará benefícios para a 

investigação nos campos da ciência da vida e da saúde, da indústria 

farmacêutica e da aplicação da terapia genética. 

Dados: provenientes de questionários e entrevistas aos investigadores 

principais do projeto, com processamento das entrevistas. 

Risco: abordagens de questões de ética relacionadas com as questões da 

tecnologia de edição de genomas em animais, plantas e seres humanos. 
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Dados Pessoais 

 

1. O que são dados pessoais?  

1.1. Um dos projetos lida com dados de animais que permitem alcançar os 

dados do dono do animal. Ou seja, são dados pessoais de cariz direto? 

2. Dados de cariz coletivo podem ser denominados dados pessoais? 

2.1. Pode-me dar exemplos de dados pessoais de cariz coletivo? 

2.1.1. Por outro lado, no que diz respeito aos Dados de Investigação 

(Projeto Alive Pup) também é possível encará-los como dados 

pessoais? 

 

 

Dados Sensíveis 

 

1. O que são dados sensíveis? 

2. Como é que os dados sensíveis se relacionam com os dados pessoais? (Há dados 

sensíveis que não são pessoais? O quê que nos dados pessoais os tornam 

sensíveis?) 

3. O que são categorias especiais de dados, apontadas pelo RGPD? 

 

 

Regulamento Geral Proteção de Dados 

 

1. No caso de estarmos a tratar dados coletivos o que o RGPD quer garantir são os 

direitos e liberdades das instituições? 

2. Quê que o RGPD prevê face aos dados de investigação? (particularidades a ter 

em atenção no âmbito das investigações e gestão de dados) 

2.1. Que questões de confidencialidade devem ser tidas em conta no âmbito da 

investigação? 

2.2. Por questões de ética e transparência devem ser esclarecidas as finalidades para 

as quais se processa e trata dados sobre animais? 
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Avaliação do Impacto sobre Proteção de Dados ou Privacy Impact 

Assessment  

 

1. Em que cenário se torna crucial a realização de uma AIPD? 

1.1. O que determina os riscos? 

1.2. Quais as circunstâncias que determinam esses cenários? 

 

 

Outras: 

 

1. Considerando o cenário do projeto Alive Pup onde os dados tratados não se inserem 

na categoria de dados pessoais, porém põem em causa a reputação das três 

instituições envolvidas há alguma condição que deve ser seguida nos termos da lei?  

1.1. Não se tratam de dados sensíveis, porém revelam algumas questões de 

sensibilidade face à imagem das instituições. Existem métodos de conduta 

específicos a seguir nestes casos? 
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Anexo B: Fluxograma que examinava os cenários das perguntas da 

reunião 
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Anexo C: Fluxograma que percorria a sequência de perguntas 
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Anexo D: Entrevista à investigadora do Projeto 1 

Guião de entrevista Projeto 1 - i3S 

(Questões por projeto) 

 

Entrevistador(a): Maria Nunes 

Entrevistado/a: CC (investigador/ra principal) 

 

1. Em que projeto de investigação está envolvido(a)? 

Resposta: 

Nome: The effects of dog training methods on pet dog welfare and dog honor bond 

“Um projeto pós doc, uma bolsa individual da FCT que foi atribuída em 2015. Podia ser até 6 anos, 

mas a partir do momento em que o primeiro triénio terminou, passou para regime de contrato, 

mas ainda a trabalhar neste projeto e o projeto ainda está em curso.  

 Este é um projeto que pretende avaliar o efeito de diferentes métodos de treino e educação de 

cães quer no bem-estar dos cães, quer na vinculação dos cães com os donos. Normalmente não é 

muito do conhecimento geral, mas existem diferentes formas de educar os cães. Há uma forma 

de fazer as coisas e a verdade é que há duas filosofias muito distintas que vêm de escolas 

diferentes. Portanto, há uma vertente que vem um bocadinho mais de cães militares e cães polícias 

que são metodologias mais duras: usam coleiras de choque, coleiras de bico, estranguladores e 

etc. Por outro lado, há uma filosofia que assenta mais no uso do reforço positivo para treinar 

animais e aí usa-se essencialmente coisas que os cães gostam: brinquedos, comida e etc. Apesar 

de haver uma grande discórdia no mundo do treino, da veterinária e no mundo dos treinadores, 

mesmo, a verdade é que a ciência tem-se debruçado muito pouco sobre este assunto. Portanto, 

cada uma das filosofias defende a sua posição e consideram aquelas que considera ser as 

vantagens de cada metodologia. As pessoas da filosofia positiva atacam a metodologia aversiva 

por dizerem que é má para o bem-estar animal. Mas efetivamente há muita pouca investigação 

sobre o tema, cientificamente ainda não há uma resposta concreta a esta pergunta.”  

Entrevistador(a): “Se se comprovar que um dos métodos duros prejudicam os animais 

é possível acabar com eles?”  

Resposta: “Sim, isso são tudo questões abordadas. Aqui há um grande problema.  É que a 

profissão, na maior parte dos países do mundo, é uma profissão não regulamentada portanto, 
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qualquer pessoa pode ser treinador de cães. As próprias condições de criação do animal, uma 

coisa é um animal que cresceu com uma mãe saudável, sem medos, num ambiente sem stress. 

Pelo mundo fora já há países da União Europeia e há estados no Canadá e nos Estados Unidos 

que já proibiram o uso de determinados equipamentos como coleiras de choque.  

A ideia é conseguir dados científicos para informar quem poderá vir a regular este tipo de 

profissão. Por exemplo, saiu esta lei dos cães potencialmente perigosos em que é obrigatório 

treiná-los, se tiveres um animal de raça potencialmente perigosa, mas depois não há ninguém 

certificado para o fazer. A lei entrou em vigor e não havia ninguém certificado para o fazer. Nem 

há nenhum requisito para a formação destes treinadores, hoje em dia eu sei que está a ser a GNR 

e a PSP a fazer esta formação. Mas, mais uma vez, qual é que é a formação que estas pessoas tem? 

Qual é o standard? A verdade é que tu podes ter pessoas que estão bastante desatualizadas do 

ponto de vistas das metodologias de treino, do impacto que elas podem ter no bem-estar dos cães. 

Outra questão muito importante é se o uso do método aversivo não provoca comportamentos 

agressivos nos animais. Há um estudo que, apesar de ter bastantes limitações, parece indicar 

nesse sentido, ou seja, quanto mais agressivo tu és com um cão maior a probabilidade de ele 

responder de forma agressiva também. Portanto, há aqui uma série de questões, efetivamente, do 

ponto de vista científico não estão estudadas mas que é importantíssimo porque estamos a falar 

de uma área muito delicada cada vez há mais cães, cada vez eles estão mais no nosso dia-a-dia, 

partilham espaços públicos connosco e portanto, é importantíssimo saber exatamente como é que 

devemos educar estes cães no sentido de promover o seu bem-estar e qualidade da relação com o 

ser humano. 

O projeto iniciou a 1 de fevereiro de 2016 (está agora a fazer 3 anos), vai terminar até ao verão 

(mês de julho) – já com as publicações todas e mais 4/5 meses para a conclusão, sendo que a 

recolha já começou há quase 3 anos”  

2. Qual o domínio de investigação? 

Resposta: “Área do bem-estar animal; Uma componente da psicologia na parte da vinculação 

com o dono eu utilizo testes derivados da psicologia humana; Ciências do bem-estar animal e do 

comportamento animal; Um bocadinho de psicologia um bocadinho de etiologia.”  

3. Em que fase se encontra a investigação? 

Resposta: Fase final do projeto.  

“Estamos a falar de dois estudos, digamos de dois subprojetos diferentes dentro deste projeto que 

é um que olha mais para a questão do bem-estar e outro que olha mais para a questão da 

vinculação. A nível da vinculação já recolhemos os dados todos e já submetemos um artigo. A 

nível mais das questões do bem-estar está agora a terminar, falta mais ou menos 4/5 sujeitos – 

terminar a recolha até ao final de abril. Embora alguns já tenham começado porque é um trabalho 
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longitudinal porque acompanhamos os cães durante algum tempo e depois eles ainda vão à 

faculdade fazer um teste.  

Não há amostra de cães que não são treinados. Temos os reforços positivos e aversivos.”  

4. Com que frequência trabalha com dados de investigação? 

Resposta: “Dados recolhidos em filmagens de animais nos quais aparecem os donos 

inevitavelmente, para análise de comportamento. Dados fisiológicos – fazemos recolha de saliva 

para analisar os níveis de cortisol. Depois temos os questionários para recolha de informação 

demográfica sobretudo dos instrutores e dos cães – para os donos dos cães.” 

5. Utiliza dados criados por outra pessoa, ou instituição, na sua 

investigação? 

Resposta: “Não.” 

6. Com que tipo de dados de investigação está a trabalhar?  

Resposta:  

- Quantitativos: reúne dados que podem ser codificados de forma numérica. 

- Qualitativos: reúne dados que são de forma de narrativa, como diários, questionários 

abertos, entrevistas e observações que não são codificadas usando um sistema numérico. 

Dados quantitativos – tudo termina em números. 

Dados qualitativos – os questionários. 

7. Quais as categorias dos dados de investigação em questão: 

- Os dados observacionais são obtidos através da observação direta, sendo, 

geralmente, preservados de forma indefinida como se fossem registos históricos (p.ex.: 

algo que detém uma importância crítica e qualifica os dados como registos históricos 

porque não podem ser recolhidos uma segunda vez). Acha que os dados alvo de 

tratamento, neste projeto, se inserem nesta categoria de dados? 

Resposta: “Insere-se aqui – sem intervenção experimental.” 

- Os dados computacionais são provenientes de resultados de face à execução de uma 

simulação computacional, não são dados necessariamente preservados a longo prazo 
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pois podem ser reproduzidos. Acha que os dados alvo de tratamento, neste projeto, se 

inserem nesta categoria de dados? 

- Os dados experimentais são de foro laboratorial e não precisam de ser armazenados 

indefinidamente (p.ex.: dados provenientes de situações controladas em laboratório - 

medidas de reação química). Acha que os dados alvo de tratamento, neste projeto, se 

inserem nesta categoria de dados? 

Resposta: Insere-se aqui – análises de cortisol/salivar. 

“E o próprio teste cognitivo porque efetivamente crio uma situação artificial para medir de um 

parâmetro a velocidade com que o animal aprende determinada tarefa, a velocidade com que o 

animal resolve determinado tipo de problemas. Fazemos medidas de tempo – observações e 

registos de comportamento – dados quantitativos: número de comportamentos de stress, 

velocidade de aprendizagem.” 

8. Sucintamente, qual o percurso dos dados desde a recolha à 

publicação de resultados? 

8.1. Como executam a fase de seleção de participantes? 

Resposta: “Selecionar as escolas de treino com as quais ia trabalhar foi usado um critério de 

distância tendo em conta as escolas mais próximas – uma vez que era necessário ir à escola várias 

vezes. Entrar em contacto. Já tinha uma ideia de quais é que seriam as metodologias de treino 

utilizadas, de qualquer maneira depois fiz uma observação de treinos que estava a ser utilizado 

para garantir que estava a identificar corretamente a metodologia. Depois entrei em contacto com 

as escolas via telefónica através dos contactos que havia na internet – falei com os treinadores, 

todos eles concordaram à partida logo nas primeiras tentativas e a partir daí depois cada um deles 

definiu um bocadinho a forma como preferiam que eu contactasse com os clientes: há uns que 

preferem falar com as pessoas e há outros que disseram aparece no dia x vou ter aí x clientes e 

depois recrutas/falas com as pessoas nessa altura. Depois tínhamos critérios de seleção com 

inclusão e exclusão de cães de forma a tentar standardizar um bocadinho melhor. Claro que nestes 

contextos é um bocado difícil ter uma amostra completamente standardizada mas, por exemplo, 

excluímos cães com problemas comportamentais de agressividade, medo, ansiedade. Nós 

estamos interessados, neste projeto, no treino de obediência (entende-se por ensinar o cão a 

sentar, a deitar, a ficar quieto, a andar à trela sem puxar, a não saltar. Pronto, aquela que funciona 

como educação básica). Tudo o que sejam cães com problemas agressivos ou problemas de medo 

eles já podem ter um stress inerente à própria condição deles (personalidade do cão) que podia 

confundir um bocadinho as nossas medidas porque estamos interessados no stress e portanto, 

este foi um dos critérios de inclusão isto foi avaliado através de conversa com os donos e 

observando os próprios cães.  
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Depois, queríamos apanhar cães numa fase inicial porque nós queremos ver os efeitos da 

aprendizagem (se tens um cão que já sabe fazer tudo já não vemos o processo de aprendizagem) 

– aí definimos que o cão não podia estar na escola há menos de 2 meses.  

Tentaram balancear entre machos e fêmeas, castrados e não castrados e diferentes raças 

(incluindo rafeiros). (Isto no caso do estudo do bem-estar) 

No estudo de vinculação, critérios como: o cão ter mais de 6 meses e estar com a pessoa pelo 

menos há 3 meses (porque se tiver menos tempo o processo de vinculação pode não estar ainda 

concretizada).”  

8.2. Como recolhem os dados (p.ex.: por e-mail, por escrito, por 

filmagens, por gravação)? 

Resposta:  

“Estudo do stress: uma vez que as pessoas aceitam a participação no estudo, combinava com elas 

treino a treino conforme a próxima vez que iam à escola – tudo verbalmente – assinavam o 

consentimento informado a partir do momento em que aceitavam participar no estudo. As 

pessoas facultavam o contacto – confirmava quando é que elas iam ao treino, combinavam – a 

investigadora aparecia lá e fazia as filmagens do treino – no fim, demonstrava como se fazia a 

recolha de uma amostra de saliva (já tínhamos ali uma amostra pós-treino) porque eles têm 

também de fazer em casa e faziam uma baseline em casa – acompanhávamos o cão durante 3 

aulas e o processo repetia-se da vez seguinte.  

No fim destes 3 treinos combinávamos a ida ao ICBAS onde fazia o teste cognitivo e as respostas 

aos questionários. Tudo em papel, na primeira versão.  

No teste do ICBAS – era preciso duas pessoas para conduzir esse teste – “eu preparava as gamelas 

e fazia os registos do tempo”. 

Já só temos um treinador em curso (talvez dois, embora num deles se calhar não vamos ter mais 

sujeitos recrutáveis dentro do período de tempo). Tínhamos pensado que íamos terminar o teste 

quando tivéssemos 84 sujeitos, mas decidimos delimitar o tempo para não andar aqui 

eternamente. 

Dois consentimentos, um para cada estudo. 

Em relação ao estudo de vinculação o que eu fazia era recrutar as pessoas na escola, mas aí já não 

há recolha nas escolas. Era, basicamente, convidar as pessoas a ir à faculdade e fazer lá o teste – 

contagem do tempo: registos de tempos de latências que o animal demora a chegar do ponto x à 

gamela.” 
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8.3. Como e onde armazenam os dados recolhidos (p.ex.: gravações 

nos telemóveis ou computadores pessoais)? 

Resposta:  

Registos em papel – cronómetro na mão e registo em papel. 

Depois, transfere os dados para um ficheiro em Excel e armazena os dados na dropbox (que 

apenas a Catarina tem acesso). 

8.4. Quem pode aceder/tratar os dados? 

Resposta:  

A equipa são: a Catarina, duas orientadoras: a Doutora Anna Olsson e a professora Liliana de 

Sousa do ICBAS – embora não tenho tido acesso aos dados, a não ser sobre forma tratada (em 

gráficos e etc.). 

Alunas de mestrado: 2 alunas que ajudaram na análise de dados 

Alunas de licenciatura; alunas de estágio; 

(dizer ao certo o número de pessoas que já teve acesso aos dados) 

8.4.1. Requer alguma autenticação (no computador pessoal)? 

Resposta: 

“Não. Os vídeos estão guardados em dois discos externos (que não têm autenticação de acesso).”  

8.4.2. Mais alguém tem acesso a essas credenciais? 

Resposta: Não. (sem backup) 

8.5. Partilham os dados em algum local específico (p.ex.: que dê 

acesso à equipa de investigação)? 

Resposta: “Apenas partilha do template do questionário na dropbox e as guidelines que davam 

às pessoas para saberem seguir o protocolo de recolha de saliva. 

Mas os dados estão só armazenados no disco – sem credenciais de acesso.”  

8.6. Como tratam/analisam os dados?  
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Resposta: “Em relação ao cortisol, as amostras são enviadas para a universidade de desporto 

de Coimbra e eles enviam a análise com os relatórios de advêm das amostras de concentração de 

cortisol. 

A nível de vídeos desenvolvemos etogramas que são listagens de comportamentos de stress onde 

se inclui: o bocejo, sacudir, etc e num software vão vendo os vídeos e identificando os 

comportamentos quando eles acontecem. Portanto, no fim gera um ficheiro Excel onde temos em 

cada momento do tempo qual é que foi o comportamento de stress que aconteceu, ou seja, por 

exemplo “aos 5 segundos o cão lambeu os lábios, aos 10 segundos sacudiu-se, ao minuto bocejou” 

tudo isto observando o vídeo e a registar todos os comportamentos - nos primeiros 15 minutos de 

cada vídeo. No fim gera um ficheiro Excel onde analisam a frequência de cada comportamento de 

stress. 

Concluindo, com comparações entre todos os animais. Ou seja, todos os 80 casos de estudo foram 

comparados uns com os outros, depois fazem médias por método de treino por método positivo e 

método reversivo. Agrego as escolas que usam métodos positivos e as escolas que usam métodos 

aversivos e comparo. Também fiz por escolas, pode haver aí, às vezes, um efeito de escola – não 

só de método mas também de escola. São 7 as escolas que fazem parte do estudo. Depois há aqui 

outras nuances nos dados, após fazer mais análises. Por exemplo, no teste de vinculação nos 

analisamos outro tipo de comportamentos – é o mesmo princípio, pegam nos vídeos 

identificamos comportamentos (mas aqui são outros comportamentos não é de stress mas é de 

vinculação ao dono) como quanto tempo é que passa em proximidade com o dono, como é que 

reage quando o dono sai da sala. Comportamentos de exploração e brincadeira, porque por 

exemplo a ideia que está por trás deste teste é que um cão que tenha uma vinculação mais segura 

com o dono, num ambiente estranho, estará mais à vontade para brincar e explorar o ambiente 

do que um cão que tenha uma vinculação mais insegura – a nossa hipótese é que, e o que 

aparentemente se está a comprovar, os cães das escolas aversivas terão uma vinculação mais 

insegura – isto é da psicologia infantil (embora estudos com educação, há um ou outro com 

educação em crianças que mostrou que, de facto, educações mais punitivas tendem a gerar 

crianças com vinculações mais inseguras). Ora portanto, é tudo nesta base da observação, 

definimos isto que nós chamamos de etograma, a priori, que é uma listagem de comportamentos 

que nós sabemos que podem ser relevantes naquele contexto e que nos vão permitir responder à 

nossa pergunta de investigação, observamos o vídeo, fazemos a marcação de comportamentos: 

neste caso é mais duração (o tempo que o cão passa a explorar, o tempo que o cão passa a brincar, 

o tempo que o cão passa a raspar a porta quando o dono sai) e da mesma forma gera um ficheiro 

Excel no fim e nós aí vamos comparar entre grupos, agregamos uns cães de um método e os cães 

do outro e vamos comparar no fim.  

No teste cognitivo, o teste em que fazemos a medição/cronometragem das velocidades, depois 

também graficamos e comparamos as velocidades entre cães de diferentes métodos.”  
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Entrevistador(a): “E no fim, a fase seguinte é partilhar os dados ou 

armazenar/conservar, quê que vocês vão fazer com os dados?” 

Resposta: “Em relação a um dos estudos, os dados foram todos analisados e foi submetido à 

revista, agora depende do feedback da revista porque às vezes é preciso fazer uma análise extra. 

Mas, uma vez publicado nós temos de armazenar os dados, se não me engano, têm de ser 

armazenados por 5 anos.” 

Entrevistador(a): “E os dados vão ser armazenados onde?” 

Resposta: “Ainda não falamos sobre isso” mas acho que a ideia e o que costumamos fazer é 

criamos uma pasta por projeto e os dados sob a forma de vídeos, sob a forma de ficheiros Excel, 

spss ficará tudo numa pasta, dentro de um disco externo e num armário fechado às chaves.”  

Análise – partilha/ publicação de dados – armazenamento/conservação 

 

Objetivos de resposta: 

- Compreender o ciclo de vida dos dados até à fase final. 

9. Os investigadores estão de forma exclusiva nos projetos ou trabalham 

noutros? 

Resposta: “Não, estão envolvidos noutros projetos.” Inclusive a Catarina. 

10. Considera que os dados recolhidos no projeto permite identificar, 

direta ou diretamente, as pessoas singulares? Quem? Como?  

Resposta: “Sem dúvida.  

Os treinadores das escolas, as caras das pessoas isto através das filmagens. 

Através dos questionários: têm o nome do cão e são dados demográficos (os dados não estão 

codificados). Os consentimentos informados que depois são para entregar na comissão de ética, 

mas que por enquanto estão aqui com os nomes das pessoas e com as assinaturas.  

Entrevistador(a): “Mas por exemplos, os consentimentos dizia que o nome do cão e 

da pessoa iam estar expostos?”  

Resposta: Não, diziam que iam ser todos mantidos em anonimato. 
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É possível identificar a escola através do espaço, aparece o nome (com os outdoors), os donos dos 

cães, os treinadores e as pessoas que não estão envolvidas nas filmagens que pontualmente 

aparecem nas filmagens e não têm nada a ver.  

Entrevistador(a): “Por exemplo, quando fazes as filmagens o quê que fica registado? 

Dia, hora, localização? O quê que regista o ficheiro?” 

Resposta: Consentimentos: assinatura das pessoas, o nome delas, o nome do cão. 

Nas guidelines da recolha de saliva: número de telefone da Catarina 

Troca de e-mails e contacto – “está consentido”? “Não está detalhado”. 

11. (Para cada pessoa identificada na pergunta anterior) Que dados ficam 

armazenados sobre essa pessoa?  

12. Considera que a divulgação desses dados apresenta riscos para a 

pessoa em questão? 

Resposta: “Sim. Para os treinadores - Penso que vi coisas muito más e que facilmente isso 

poderia ser considerado como maus tratos. Como a definição de maus tratos fica na consciência 

de quem a avalia… Mas na minha opinião e eu acho que na opinião de muita gente que olhasse 

para algumas situações que eu filmei eu acho que cairia aí numa zona muito cinzenta, pelo menos 

podendo identificar as pessoas há aqui riscos envolvidos. Tive uma escola que não quis participar 

por causa de questões relacionadas com propriedade intelectual – esse pode ser outro risco, 

porque se aplicas determinadas técnicas que foram da tua autoria e que funcionam melhor que 

outras e isso está documentado em vídeo e pode ser um risco se acederem aos dados. Há várias 

metodologias, por exemplo, eu desenvolvo uma metodologia especial, nova, que veio da minha 

cabeça e da minha experiência que me permite treinar melhor ou com mais eficácia um 

comportamento de chamada. Por exemplo, o cão obedecer-me com mais fiabilidade se eu o chamo 

e isto pode aparecer em algumas das filmagens na recolha de dados – ou seja, se outros 

profissionais de certa forma tiverem acesso a estas filmagens podem começar a aplicar aquelas 

técnicas. Claro que elas não estão patenteadas, mas não deixam de ser propriedade de quem as 

desenvolveu, ou seja, formalmente ou legalmente pode não ser um problema mas pode ser um 

risco.”  

Entrevistador(a): “E riscos associados à proteção de dados/dados pessoais?” 

Resposta: “Eu penso sempre nas questões de acesso quando trabalhamos com dropbox 

(embora não tenha nada que possa considerar), porque com um hacker profissional…” 
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Entrevistador(a): “Por exemplo no Excel, que é para onde tu fazes a transferência das 

filmagens, onde tens os dados – vai sempre o nome do cão, os níveis de stress associados. 

Nesse ficheiro não há nada que faça uma associação do cão ao dono?” 

Resposta: “Não, só o nome do cão.”  

Entrevistador(a): “E por exemplo, na mesma pasta não há nada que, mais uma vez, 

faça ligação do cão ao dono?” 

Resposta: “Não.” 

Objetivos de resposta: 

- Observar se os investigadores mencionam os dados pessoais e dados sensíveis. 

13. Numa fase inicial do projeto planearam o âmbito, contexto e objetivos 

do projeto relativo à gestão de dados? 

Resposta: “Sim.” 

13.1. Determinaram como e o que se pretende recolher, armazenar 

e partilhar? 

Resposta:  

“Recolher – sim, armazenar – em standby e partilhar – sim” 

Notas:  

- Abordar as políticas de open science (opinião dos investigadores) 

Resposta: Valoriza a transparência na ciência, acha fundamental porque é muito fácil 

manipular dados. Se eu quisesse provar determinado ponto e não fosse isenta, é muito 

fácil manipular dados, manipular o estudo. Eu numa folha de Excel ponho aquilo que eu 

quiser. 

Entrevistador(a): “E por exemplo, questões ligadas com os metadados?” 

 Resposta: “Eu acho que sim, sem dúvida.” 

Objetivos de resposta: 

- Questionar a possibilidade de eu acompanhar a fase de recolha.   
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Anexo E: Entrevista à investigadora do Projeto 2 

Guião de entrevista Projeto 2 - i3S 

(Questões por projeto) 

 

Entrevistador(a): Maria Nunes 

Entrevistado/a: GM (investigador/ra principal) 

 

1. Em que projeto de investigação está envolvido(a)? 

Resposta:  

Mortalidade perinatal de roedores em laboratório 

Janeiro de 2017 – junho 2019 (extensão fim do ano) 

2. Qual o domínio de investigação? 

Resposta:  

Ciência do animal, Bem-estar animal.  

No caso da Gabriela: Ambiente (estudo do microambiente e o efeito dele nos animais), aplicado 

nos animais - mais especificamente, mortalidade de murganhos.  

3. Em que fase se encontra a investigação? 

Resposta: “Fase final, fase de análise de dados, colheita dos dados de necropsia (fase final), 

análise de dados das demais experiências.” 

4. Com que frequência trabalha com dados de investigação? 

Resposta: “Todos os dias. Ambas.” 

5. Utiliza dados criados por outra pessoa, ou instituição, na sua 

investigação? 

Resposta: “Dados históricos de dois parceiros do Reino Unido e dados históricos do i3S.” 

6. Com que tipo de dados de investigação está a trabalhar?  
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- Quantitativos: reúne dados que podem ser codificados de forma 

numérica. 

- Qualitativos: reúne dados sob forma narrativa, como: diários, 

questionários abertos, entrevistas e observações que não são codificadas usando 

um sistema numérico. 

Resposta: “Têm os dois tipos de dados. Dados quantitativos à base da contagem de murganhos 

– todos os dias procedem à contagem de murganhos, temperatura, intensidade de luz… Depois 

nome do tratador que está na sala, nos dados históricos também contém o nome do tratador, 

nome das salas onde estão os animais, nome das instituições participantes.” 

7. Quais as categorias dos dados de investigação em questão: 

- Os dados observacionais são obtidos através da observação direta, sendo, 

geralmente, preservados de forma indefinida como se fossem registos históricos (p.ex.: 

algo que detém uma importância crítica e qualifica os dados como registos históricos 

porque não podem ser recolhidos uma segunda vez). Acha que os dados alvo de 

tratamento, neste projeto, se inserem nesta categoria de dados? 

- Os dados computacionais são provenientes de resultados de face à execução de uma 

simulação computacional, não são dados necessariamente preservados a longo prazo 

pois podem ser reproduzidos. Acha que os dados alvo de tratamento, neste projeto, se 

inserem nesta categoria de dados? 

- Os dados experimentais são de foro laboratorial e não precisam de ser armazenados 

indefinidamente (p.ex.: dados provenientes de situações controladas em laboratório - 

medidas de reação química). Acha que os dados alvo de tratamento, neste projeto, se 

inserem nesta categoria de dados? – medição do ambiente (experimentais): colocação de 

sensores nas caixas de ratinhos, medição de temperatura e luz   

Resposta: Dados observacionais e dados experimentais. 

8. Sucintamente, qual o percurso dos dados desde a recolha à publicação de 

resultados? 

8.1. Como executam a fase de seleção de participantes? 

Resposta: Não realizam. 
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8.2.Como recolhem os dados (p.ex.: por e-mail, por escrito, por 

filmagens, por gravação)?  

Resposta:  

Recolha de dados face às instituições: 

Um dos parceiros - permite acesso a um pc virtual, com um IP específico e através dele consegue 

aceder ao sistema de armazenamento de dados deles, direto do armazenamento deles permite o 

download dos dados – não usam a troca de e-mails. 

A segunda parceria - mandam por e-mail todos os dados que a investigadora Gabriela pede, p.ex.: 

pedir dados de mortalidade de uma estirpe especifica e da instituição específica para este tipo de 

ambiente e eles geram os relatórios em Excel ou csv e mandam por e-mail. Depois a Gabriela pede 

ao pessoal da computação para gerar o relatório de acordo com as permissões do sistema de 

armazenamento de dados do i3S – dá para visualizar o que acontece no sistema, mas não permite 

imprimir. Transição de dados por e-mail. 

8.3. Como e onde armazenam os dados recolhidos (p.ex.: gravações nos 

telemóveis ou computadores pessoais)? 

Resposta:  

Onde fazem a recolha de dados: para fazerem a contagem de mortalidade de ratinhos - registo de 

folhas soltas (uma vez que o papel sai da sala de registos não pode voltar a entrar por uma questão 

de higienização - doenças). A sala fica com uma “pilha de papéis” com os dados recolhidos na sala.  

O acesso permitido: Gabriela, Sara e tratadora exclusiva da sala (que se entrar de férias tem de 

ser substituída).  

À medida que se completam as folhas, elas são transcritas para Excel e armazenadas no 

computador e na nuvem/base de dados (Google Drive e nuvem da nova Zelândia que se chama 

Mega). 

A folha da sala tem a capacidade de recolher dados por 1 mês e são várias folhas porque são várias 

caixas ou seja, a cada mês sai uma folha por caixa (o numero de caixas varia conforme o número 

de fêmeas que estão em fase de gestação) com contagem detalhada dos pups assim que eles 

nascem até aos primeiros 4 dias pós-parto (fase esta de maior mortalidade - questão principal do 

projeto). Depende do número de fêmeas em período de gestação a experiência pode ter fases com 

20 caixas, ou apenas 2.  

Entrevistador(a): Têm algum método de armazenamento?  

O método de armazenamento foi definido pela Gabriela: papel -> computador -> nuvem. 
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Depois de recolhidas as folhas, elas são organizadas e armazenadas nas pastas e a Gabriela assina 

cada uma delas.  

8.4. Quem pode aceder/tratar os dados? 

Resposta: Só a Gabriela e a Sara. 

8.4.1. Requer alguma autenticação (no computador pessoal)? 

Resposta: “Sim, tem senha.” 

8.4.2. Mais alguém tem acesso a essas credenciais? 

Resposta: Só as próprias ou os técnicos de computação para, unicamente, manutenção – 

pessoal da informática. 

8.5. Partilham os dados em algum local específico (p.ex.: que dê acesso à 

equipa de investigação)?  

Resposta: Partilham os dados na nuvem. As outras instituições não conseguem aceder aos 

dados na nuvem. São exclusivos da Sara e da Gabriela.  

8.6. Como tratam/analisam os dados?  

Resposta: “Cada conjunto de dados tem um tratamento e análise diferente: tem os dados da 

necropsia e os dados da ambiência que advêm dos dados de sensores onde se escreve o código 

CILAB (software matemático), esse código acede aos conteúdos que vêm nos sensores csv e gera 

conjuntos de dados organizados com médias, com mínimos e máximos, temperaturas – como se 

fossem dados meteorológicos dentro da caixa. No fim desses dados, são feitas comparações entre 

os grupos de dados recolhidos – grupos diferentes de temperaturas, grupos diferentes de luz para 

perceber se isso afeta a mortalidade de ratinhos. Essas comparações são desenhadas, geralmente, 

no software R (estatístico) para fazer as comparações.”  

Ciclo de vida de informação: os dados saem do biotério (diariamente) uma vez a cada dois dias 

sempre sai uma folha porque a experiência/investigação são continuamente conduzidos, 

passados para Excel e partilhados na nuvem (fase de partilha) – depois (a Gabriela) vai acedendo 

à nuvem e fazendo análises estatísticas.  

Folhas que saem dos biotérios – transcrição para Excel – armazenamento no computador – 

armazenamento na nuvem – fase de análise estatística realizada pela Gabriela. 

 

Objetivos de resposta: 
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- Compreender o ciclo de vida dos dados até à fase final. 

9. Os investigadores estão de forma exclusiva nos projetos ou trabalham 

noutros? 

Resposta: “Sim.” 

10. Considera que os dados recolhidos no projeto permite identificar, direta 

ou diretamente, as pessoas singulares? Quem? Como?  

Resposta: “Sim! Nome das instituições, nome das investigadoras, assinatura da investigadora 

principal, nome das tratadoras. Dados da mortalidade das instituições – querendo ou não são 

dados sensíveis porque as instituições não querem que divulgue estes dados por questão do bom-

nome.” 

11. (Para cada pessoa identificada na pergunta anterior) Que dados ficam 

armazenados sobre essa pessoa?  

Resposta:  

Dados da Gabriela: nome da Gabriela como investigadora principal, assinatura (na folha da 

colheita de dados. 

Instituições: nome dos investigadores, das pessoas. Na nuvem tem pastas com o nome das 

instituições e dentro das pastas, no Excel, tem colunas com os nomes dos tratadores. Na nuvem é 

possível aceder aos nomes das mesmas, muito embora, não contenha nas folhas da investigação. 

Nome da sala: consegue perceber quem é o tratador responsável. 

12. Considera que a divulgação desses dados apresenta riscos para a pessoa 

em questão? 

Resposta: “Sim.”  

 

Objetivos de resposta: 

- Observar se os investigadores mencionam os dados pessoais e dados 

sensíveis. 

13. Numa fase inicial do projeto planearam o âmbito, contexto e objetivos do 

projeto relativo à gestão de dados? 
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Resposta:  

Fizeram um protocolo apresentado a todos os colaboradores, quando deram o input deles, o 

protocolo foi refinado sendo este o protocolo atual para a colheita de dados.  

Em relação à GD não fizeram nada.  

13.1. Determinaram como e o que se pretende recolher, armazenar e 

partilhar? 

Resposta:  

Discussão sobre open science – data sharing – plano de gestão de dados – o grupo compreende 

a importância e a necessidade para eventualmente estar a partilhar os dados também. 

“Tudo o que fazemos é muito natural, colocamos os dados no computador e passamos para um 

local que é a nuvem (backup) onde sabemos que se se estragar o computador não perdemos os 

dados. No caso de proteção não temos nada planeado.”  

“Nós temos é o protocolo, com o protocolo de colheita com os objetivos do projeto, o que precisa 

de ser coletado, e o protocolo de colheita.”  

Mas não foi elaborado com o intuito de gerar um PGD, de forma consciente – fizeram um 

protocolo porque a colheita de dados o exige – necessidade, consciente, do projeto.  

 

Notas:  

- Abordar as políticas de open science (opinião dos investigadores) 

Muito importante para todo o grupo.  

- Questionar a possibilidade de eu acompanhar a fase de recolha  
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Anexo F: Entrevista ao investigador do Projeto 3 

Guião de entrevista Projeto 3 - i3S 

(Questões por projeto) 

 

Entrevistador(a): Maria Nunes 

Entrevistado/a: PR (investigador/ra principal) 

 

1. Em que projeto de investigação está envolvido(a)? 

Resposta: “Projeto Imgene que faz parte de um consórcio europeu em que o objetivo passa por 

fazer melhorar a eficiência de edição de genoma, este projeto insere-se nesta rede de diferentes 

projetos que estão envolvidos, porque aborda as questões éticas que abordam a temática de edição 

de genoma. Faz um ano em abril e prevê-se que termine no ano de 2021 (estimativa 3 anos).” 

2. Qual o domínio de investigação? 

Resposta: Edição de genoma, área da biomédica com ponte às ciências sociais. 

3. Em que fase se encontra a investigação? 

Resposta: “No momento, está na primeira fase de entrevistas. A fase de entrevistas está 

dividida em dois momentos uma primeira fase de entrevista dentro desta fase e, de seguida, uma 

segunda fase dentro da fase de entrevistas onde estamos a recrutar mais investigadores.” 

Dentro da fase de entrevistas, na primeira fase, foram entrevistadas 9 pessoas com o intuito de 

serem uma estimativa de 20 na fase final. O objetivo é que sejam entrevistadas cerca de 20/22 

pessoas.  

4. Com que frequência trabalha com dados de investigação? 

Resposta: “Os tipos de dados recolhidos são argumentos, pontos de vista, opiniões de 

profissionais que estão ligados à área de genoma seja porque fazem investigação fundamental seja 

porque fazem uma investigação mais aplicada da tecnologia mas são estes os dados 

essencialmente recolhidos.” Dados fundamentais para a evolução da investigação, mais 

propriamente. 

5. Utiliza dados criados por outra pessoa, ou instituição, na sua 

investigação? 
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Resposta: “Não.” Dados recolhidos pelo próprio investigador. 

6. Com que tipo de dados de investigação está a trabalhar?  

- Quantitativos: reúne dados que podem ser codificados de forma 

numérica. 

- Qualitativos: reúne dados que são de forma de narrativa, como diários, 

questionários abertos, entrevistas e observações que não são codificadas usando 

um sistema numérico. 

Resposta: “São dados qualitativos.” 

7. Quais as categorias dos dados de investigação em questão: 

- Os dados observacionais são obtidos através da observação direta, sendo, 

geralmente, preservados de forma indefinida como se fossem registos históricos (p.ex.: 

algo que detém uma importância crítica e qualifica os dados como registos históricos 

porque não podem ser recolhidos uma segunda vez). Acha que os dados alvo de 

tratamento, neste projeto, se inserem nesta categoria de dados?  

- Os dados computacionais são provenientes de resultados de face à execução de uma 

simulação computacional, não são dados necessariamente preservados a longo prazo 

pois podem ser reproduzidos. Acha que os dados alvo de tratamento, neste projeto, se 

inserem nesta categoria de dados? 

- Os dados experimentais são de foro laboratorial e não precisam de ser armazenados 

indefinidamente (p.ex.: dados provenientes de situações controladas em laboratório - 

medidas de reação química). Acha que os dados alvo de tratamento, neste projeto, se 

inserem nesta categoria de dados?  

Resposta: “Dados observacionais.”  

8. Sucintamente, qual o percurso dos dados desde a recolha à 

publicação de resultados? 

8.1. Como executam a fase de seleção de participantes? 

Resposta: “Na primeira fase da primeira fase de entrevistas a rede de entrevistados era 

constituída pelos investigadores que fazem parte da rede do próprio consórcio que trabalham na 

área de edição de genoma e são os investigadores principais.  
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Nesta segunda fase, que me encontro de momento, o método que nós utilizamos para fazer esse 

recrutamento de participantes foi através do método que se denomina, normalmente, 

snowballing. Portanto, em que pedimos algumas recomendações de algumas pessoas ou que já 

entrevistamos ou da nossa rede de contactos para sugerir outros potenciais entrevistados e neste 

momento estamos atuar por aí.” Pessoas da área, que têm uma opinião, já estudaram o assunto.  

8.2. Como recolhem os dados (p.ex.: por e-mail, por escrito, por 

filmagens, por gravação)? 

Resposta: “A entrevista é feita por Skype (e pode ser feita noutra ferramenta do estilo de 

videoconferência) em que depois é gravado o áudio. A entrevista é feita em vídeo, mas é gravado 

apenas o áudio em duas formas: - uma através do próprio computador através de um programa 

que está associado ao Skype; - através do telemóvel, é outra fonte de recolha do áudio. Fica 

disponível em dois ficheiros. O áudio é o produto final.” 

8.3. Como e onde armazenam os dados recolhidos (p.ex.: gravações 

nos telemóveis ou computadores pessoais)? 

Resposta: “Ficam no computador pessoal do trabalho. E de momento, visto não ter outro 

instrumento de backup, está numa pen que é a única solução temporária.” Está na posse do 

investigador e apenas o mesmo tem acesso (“que também não sei se é bom ou se é mau, mas 

pronto”). 

Sugestões: 

- Encriptação de pastas.  

- Pens com códigos (que também serve de backup). 

8.4. Quem pode aceder/tratar os dados? 

Resposta:   

Só o investigador Pedro.  

Nos ficheiros áudio, qualquer pessoa que consiga aceder ao computador do mesmo – com 

passward – consegue aceder aos ficheiros de áudio e às transcrições das entrevistas. No entanto, 

não seria capaz de lidar com a parte do tratamento, porque isso é feito num programa o qual 

requer uma passward e que requer conhecimento sobre a mesma. Apenas o investigador Pedro é 

que tem conhecimento da passe.  
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Em relação à pen, a pessoa – roubar ou perder – pode aceder aos ficheiros áudio e aos transcritos 

embora estes estejam pseudonimizados, mas na fase de tratamento também não conseguem 

porque o ficheiro é o mesmo e tem a mesma passward.  

No telemóvel já não detém de ficheiros, porque o telemóvel pode fazer a sincronização automática 

dos ficheiros para a cloud (muito embora o investigador tenha procurado desativar a 

funcionalidade). Depois da transferência para o computador eliminou as gravações. 

Entrevistador(a): “Se eu acedesse ao computador do Pedro e aos ficheiros em 

específico conseguia perceber de quem eram os dados?”  

Resposta: Embora na primeira fase de entrevistas os dados estejam pseudonimizados, se 

conseguisse encontrar os consentimentos era possível compreender a quem pertencem os dados 

em questão. Diria que é a única forma de reidêntificação. Mas as pessoas assinaram os 

consentimentos.” 

8.4.1. Requer alguma autenticação (no computador pessoal)? 

Resposta: “Sim.”  

8.4.2. Mais alguém tem acesso a essas credenciais? 

Resposta: “Não.” 

8.5. Partilham os dados em algum local específico (p.ex.: que dê 

acesso à equipa de investigação)? 

Resposta: A equipa é constituída pelo Pedro a Anna e a co-orientadora. “Temos uma dropbox 

dos ficheiros em comum, mas em que evitamos partilhar os documentos da fase de entrevista.”  

O Pedro pode providenciar os documentos à Anna através da pen ou através de impressão. 

Entrevistador(a): “No consentimento as pessoas só consentiram que fosse o Pedro a 

lidar com estes dados?” – está mencionada no consentimento. 

Resposta: Não partilham os dados em live sharing – apenas houve partilha em papel/ 

impressão. 

8.6. Como tratam/analisam os dados?  

Resposta: Após a transcrição, passam os dados transcritos para um programa que é o Nvivo e 

aqui fazem a análise. Fazem também a análise manual, portanto, pegando nos próprios 

transcritos das entrevistas e fazendo a codificação dos mesmos “mas esse ainda é um processo 

que estamos a fazer, portante esse tratamento ou análise ainda está numa fase de processo.” 
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Fase seguinte do projeto, após a codificação, é fazer uma análise temática e através dessa análise 

temática é precisamente ter uma publicação que advém da análise. 

O objetivo é fazer uma publicação em open access, algo pretendido pelo próprio projeto. 

Interesse em partilhar não só os transcritos como fonte de open data – projeto envolvido no 

contexto RRI (Responsible, Research and Innovation) em que o open science está envolvido e 

deve ser vinculado.  

A questão dos metadados e da preocupação do Pedro face à transparência no acesso aos dados - 

“Tudo o que for o produto final eu acho que deveria ser disponibilizado para todas as pessoas/ 

investigadores” 

“Em relação aos áudios, numa fase final e de publicação do trabalho, está previsto que os mesmos 

sejam destruídos e que sejam unicamente partilhados os transcritos. Ao fim da análise estar 

concluída e, portanto, o momento em que começamos a trilhar o caminho para a publicação o 

objetivo é que eles sejam destruídos, portanto, só ficar com os transcritos. Isso está previsto no 

próprio consentimento que os participantes assinam.” 

Entrevistador(a): “Se não forem destruídos é que há, de facto, uma inconformidade.” 

“Depois de a análise estar concluída não há razão para mantermos os áudios até porque é mais 

uma fonte de identificação dos participantes que podemos evitar.” Os participantes foram 

informados, que ao participarem nesta investigação, após a entrevista vão ter um pseudónimo 

atribuído.   

 

Objetivos de resposta: 

- Compreender o ciclo de vida dos dados até à fase final. 

9. Os investigadores estão de forma exclusiva nos projetos ou trabalham 

noutros? 

Resposta: “Sim. A Anna Olsson não está de forma exclusiva neste projeto.” 

10. Considera que os dados recolhidos no projeto permite identificar, 

direta ou diretamente, as pessoas singulares? Quem? Como?  

Resposta: “Sim. As pessoas que respondem às entrevistas.” 

Através do áudio e através do registo histórico do Skype onde é realizada a entrevista. Neste caso, 

na conta pessoal do investigador Pedro.  
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“Se tiverem acesso ao consentimento informado que contém uma assinatura teriam que deslindar 

o código criado para atribuir os pseudónimos por cada pessoa. O programa de análise de 

entrevistas tem atribuído uma espécie de tag (que é o pseudónimo) da pessoa ao transcrito que 

contém um consentimento informado atribuído a isso para saber quem é a pessoa e o pseudónimo 

atribuído à pessoa.”  

Fora do programa não há nada que identifique a não ser os registos do Skype e os próprios 

consentimentos.  

É a conta pessoal usada a nível profissional. 

 

Entrevistador(a): “No registo do histórico do Skype fica registado a hora, dia, o nome 

da pessoa, e-mail, fotografia (se for caso disso), localização, país?”  

Resposta: “O ficheiro que sai do programa que está a gravar diretamente ligado ao Skype só saí 

hora, dia, nome de conta, e provavelmente a localização da pessoa que guardou o ficheiro.” 

11. (Para cada pessoa identificada na pergunta anterior) Que dados ficam 

armazenados sobre essa pessoa?  

Resposta: “Nome de conta, e-mail, fotografia, assinatura.” 

12. Considera que a divulgação desses dados apresenta riscos para a 

pessoa em questão? 

Resposta: “Dado que são profissionais que estão precisamente a dar a sua opinião e os seus 

argumentos sobre uma temática, que de momento, é um bocado sensível e está tão exacerbada 

pode vir a ser um bocadinho problemático não sei ainda muito bem em que contexto. Em termos 

de constituir um risco não sei, embora sejam as convicções.”  

As entrevistas estão a seguir o objetivo pretendido. 

Objetivo de resposta: 

- Observar se os investigadores mencionam os dados pessoais e dados sensíveis. 

13. Numa fase inicial do projeto planearam o âmbito, contexto e objetivos 

do projeto relativo à gestão de dados? 

Resposta: “Sim.” 
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13.1. Determinaram como e o que se pretende recolher, armazenar 

e partilhar? 

Resposta: “Recolher – sim, armazenar – mais ou menos e partilhar – em standby.” 

 

Notas:  

- Abordar as políticas de open science (opinião dos investigadores). 

- Questionar a possibilidade de eu acompanhar a fase de recolha.  

  



 

145 
 

Anexo G: Estruturação do ciclo de vida dos dados anteriormente à 

fase de modelação dos processos 

Projeto 1: Os efeitos dos métodos de treino no bem-estar dos cães de 

companhia e no vínculo entre o cão e o dono 
Estudo do bem-estar animal e comportamentos de stress, testes de vinculação e testes 

cognitivos: 

 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

• Seleção da escola:  
• Critério de distância relativamente às escolas, 
• Contactar via telefone a escola, 
• Observação primária das metodologias de treino utilizadas. 
• Contacto com os treinadores: 

• Contacto direto dos treinadores com as pessoas ou 
• Contacto informal numa determinada aula com determinados 

clientes 
• Critérios de seleção (inclusão ou exclusão) dos cães 

participantes: 
• Exclusão de cães: com problemas comportamentais de 

agressividade, medo, ansiedade.  
• Inclusão de cães: os que não se inserem na categoria de 

exclusão; através da avaliação da conversa com os donos e 
observação dos próprios cães; cães numa fase inicial para poder 
avaliar os efeitos da aprendizagem, ou seja, cães que não 
estavam na escola há mais de 2 meses; balancear entre cães 
castrados e não castrados; fêmeas e machos. 
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Recolha

• Estudo do stress:
• Agendava, verbalmente, com os donos conforme as idas às escolas,
• Assinam o consentimento informado a partir do momento em que aceitam participar no estudo,
• As pessoas facultavam o contacto telefónico e e-mail,
• Informavam e agendavam já a presença no próximo treino,
• Fazia as filmagens dos treinos,
• No fim, fazia a demonstração de uma recolha salivar dado que os donos faziam uma baseline com 
recolhas no fim dos treinos e em casa,

• O investigador acompanhava o cão durante 3 treinos e repetia-se o processo.

Armazename
nto

• Transferência para ficheiros em Excel,

• Armazenamento dos dados brutos em Excel na Dropbox e Google Drive,
• Armazenamento dos relatórios de cortisol salivar e das análises,
• Armazenamento das estatísticas.

Acesso e 
tratamento 
dos dados

• Investigadora principal Catarina Castro,
• Doutora Anna Olson,
• Professora Liliana de Sousa (ICBAS),
• Alunas em projetos de licenciatura e mestrado.

Partilha

• Apenas partilha de templates numa dropbox. 

Tratamento/ 
Análise

• Em relação às recolhas de amostras salivares são enviadas para a faculdade de desporto que, de 
seguida, enviam os relatórios com a análise dos níveis de cortisol.

• Anotação das observações das filmagens de forma pormenorizada sob a observação dos 
comportamentos.

•Avaliação desses dados num software, identificando os comportamentos e registando-os de forma 
individual, são desenvolvidos etogramas que contém as listagens de comportamentos de stress.

• Gera um ficheiro Excel que contém cada momento de tempo em que foi observado o 
comportamento de stress.

• Analisam a frequência de cada comportamento de stress por cão e escola - comparações entre o 
número total que complementa o caso de estudo.

• Realizam médias por método de treino positivo e método reversivo, por escola.
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Seleção

• Critérios de seleção:

• O cão ter mais de 6 meses.
• Estar com o dono há, pelo menos, 3 meses. 

Recolha

• Estudo da vinculação no ICBAS:

• Recrutamento das pessoas nas escolas, convidando-as a ir à faculdade fazer o teste,
• Definição dos etogramas,
• Iniciava as filmagens onde seriam avaliados os comportamente de vinculação com o dono,
• Contagem de tempo com registos sobre o tempo que animal passa em proximidade com o 
dono, como reage quando o mesmo sai da sala e comportamentos de exploração e brincadeira.

• Teste cognitivo no ICBAS:
• Combinado após o término da fase anterior,
• 1ª pessoa - prepara as gamelas e regista o tempo,
• 2ª pessoa coordena o cão,
• Cronometragem das velocidades dos cães a chegar do ponto x à gamela - registos de tempos de 
latências,

• Os donos respondem ao questionário.

Armazena
mento

• Registos em papel.

• Transferência dos dados para um ficheiro em Excel. 
• Armazenamento numa dropbox.

Tratamento

• Transcrição para Excel.
• Realização de gráficos para comparar as velocidades entre cães de diferentes métodos de treino.

Publicação

• Publicação dos resultados das análises através da submissão dos artigos científicos.

Conservaçã
o

• Conservação dos dados num disco externo, num armário fechado às chaves.
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Riscos Dados Identificavéis Questões legais 

Questões de anonimato 

por cumprir 

 

Não detalhado nos 

consentimentos o uso 

destes dados 

Treinadores das escolas 

Consentimento assinado por 

cada um dos participantes 

(donos dos cães e escolas) 

Rosto das pessoas que 

não estão envolvidas na 

investigação 

Nome dos cães 

(cosentimentos e 

questionários) 

Nome das pessoas 

(cosentimentos e 

questionários) 

Dados demográficos 

Assinaturas 

(consentimentos e 

questionários) 

Identificação da escola 

(filmagens) 

Donos dos cães 

Treinadores 

Número de telefone da 

investigadora 

Troca de e-mails e 

contactos 
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Projeto 2: Mortalidade perinatal de roedores em laboratório 

 

 

 

Seleção
• Não realizam.

Recolha

• Recolha de dados na instituição Y: permite acesso a um pc virtual, com um IP específico e 
através dele consegue aceder ao sistema de armazenamento de dados da instituição, direto do 
armazenamento deles permite o download dos dados.

• Recolha de dados na instituição X: envio dos dados por e-mail de acordo com as 
necessidades da investigação procedendo ao envio por e-mail.

• Recolha de dados no i3S: requisitos dos dados de acordo com as necessidades da investigação 
por estirpes especificas - geram ficheiros Excel e csv, procedendo ao acesso.

• Recolha de dados no laboratório do i3S: para fazerem a contagem de mortalidade de 
murganhos registo em folhas (com a capacidade de recolher dados até 1 mês - várias folhas porque 
são várias caixas) soltas com os dados recolhidos na sala - são transcritas para Excel. 

Armazen
amento

• Depois da transcrição, são armazenadas no computador.

• Cloud/base de dados (Google drive e Mega.nz).
• Dados em papel que saem do laboratório - computador - nuvem.
• As folhas recolhidas nas salas são armazenadas em capas/ pastas com localização física.

Acesso
• Acesso exclusivo das investigadoras. 

Partilha
• Partilha dos dados na cloud.

Tratame
nto / 

Análise

• Dados da necropsia: dados do microambiente que advêm de sensores e de anotações.

• Utilizam o software matemático que permite aceder aos conteúdos visiveis nos sensores. 
• Gera conjuntos de dados organizados com médias, com mínimos e máximos, temperaturas.
• Comparações entre os grupos de dados recolhidos: grupos diferentes de temperaturas, grupos 
diferentes de luz para perceber se isso afeta a mortalidade de murganhos.

• Os dados são desenhadas no software R para proceder às comparações.
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Riscos Dados Identificavéis Questões legais 

Não há backup de dados 
Nome das instituições (na 

cloud) 

Assinatura de 

consentimentos 

Dados armazenados em pastas 

sem localização certa ou local 

de armazenamento 

predestinado 

Nome dos tratadores das 

salas nos dados transferidos 

pelas instituições (folhas de 

Excel) 

Questões associados ao bom 

nome – divulgação do nome 

das instituições 

Nome dos tratadores das 

salas (através nome da sala) 

Nome da investigadora 

principal 

Assinatura da investigadora 

principal 
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Projeto 3: Pontos de vista de especialistas envolvidos na edição de genoma  

 
Riscos Dados 

Identificavéis 

Questões 

legais 
Sem backup dos dados recolhidos Entrevistados 

 

 

Consentimento 

informado 

Dados em pen pessoal 

Sem restrições de acesso 

(autenticações de acesso aos locais 

onde se armazenam os dados) – 

ausência de encriptação das pastas 

Risco de identificação se aceder 

aos consentimentos 

Registo histórico do Skype 

(Nome, fotografia, e-mail) 

Seleção

• Tratam-se de pessoas da área, que têm uma opinião e já estudaram o assunto. 

• 1ª fase: a rede de entrevistados era constituída pelos investigadores que fazem parte do próprio 
consórcio que trabalha na área de edição de genoma – são os investigadores principais. 

• 2ª fase: uso do método snowballing onde são tidas em conta algumas recomendações de 
pessoas ou que já entrevistadas ou que se inserem na rede de contactos para sugerir outros 
potenciais. 

Recolha

• Entrevista por Skype.

• Gravação do áudio (através de um programa associado ao próprio computador e gravação no 
telemóvel).

Armaze
nament

o

• Computador pessoal de trabalho.

• Pen pessoal.

Acesso

• Investigador principal Pedro Ramos.

• Orientadora Anna Olsson.
• Coorientador(a).

Partilha

• Dropbox que contém ficheiros que já passaram pela fase de pseudonimização

• Documentos em pen ou impressos

Tratam
ento/ 

Análise

• Transferem os dados transcritos para o programa Nvivo onde fazem a análise.

• Análise manual: nos transcritos das entrevistas fazem a codificação das mesmas. 
• Análise temática do projeto após a codificação  - fase de publicação. 
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Ausência de definição do tempo de 

vida dos dados transcritos 

Uso da conta pessoal de Skype 

Uso de pen pessoal Assinatura dos entrevistados 

se descodificarem o 

pseudónimo atribuído  

(consentimento) 

Dados de opinião, temáticos e 

sensíveis quanto ao tema em si – 

convicções filosóficas 

O planeamento de partilha e 

armazenamento não estão 

detalhados 
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Anexo H: Modelo BPMN Projeto 1 
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Anexo I: Modelo BPMN Projeto 2 
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Anexo J: Modelo BPMN Projeto 3 
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Anexo K: Estruturação da Gestão do Risco relativa ao Projeto 1 

Gestão do Risco 
PROJETO: Os efeitos dos métodos de treino no bem-estar dos 

cães de companhia e no vínculo entre o cão e o dono 

 
ISO 31 000:2018 | ISO/IEC 27005:2018 (E) | ISO/IEC 27001:2013 

 

Risco: 

- A incerteza no cumprimento dos objetivos 
- Um efeito de um desvio tendo em conta o que era esperado e 
pode revelar-se positivo, negativo ou ambos 
- Pode abordar, criar ou tornar-se em oportunidades ou ameaças 
 

Gestão do risco:  - Atividades coordenadas que visam controlar e dirigir uma 
organização no que afeta ao risco 

Fonte do risco: - Elemento que por si só ou em conjunto com outros pode 
potencializar a formação de um risco 

Evento: 

- Quando sucede um conjunto de circunstâncias que se traduzam 
numa ocorrência ou alteração  
- Pode ter uma ou mais ocorrências, várias causas e várias 
consequências 
- Pode consistir em algo esperado que não ocorra 
- Pode consistir em algo que não é esperado mas que ocorre 
- Pode ser uma fonte do risco 

Consequência: 

- Fruto de um evento que atinja os objetivos 
- Possibilidade de ser certa ou incerta 

- Possibilidade de ter efeitos positivos ou negativos, diretos ou 

indiretos nos objetivos 

- As consequências podem ser manifestadas qualitativa ou 

quantitativamente 

- As consequências podem intensificar-se através de efeitos em 

cascata e cumulativos 

Verosimilhança: - Possibilidade de ocorrer algum acontecimento 
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Controlo: 

- Ações que mantém ou modificam o risco 
- Inclui qualquer processo, política, dispositivo, práticas, ações 
que mantenham ou modifiquem o risco 
- Nem sempre resulta no pretendido, ou assumido, efeito de 
modificação 
 

 
Figura 1 - Fases do processo de gestão do risco 

Fonte: Norma ISO 31000:2018 (2018) 

 

Identificação do objetivo: a gestão do risco visa identificar quais os objetivos a 

serem alcançados, sendo que os mesmos devem ser claros e acompanhados de 

informações relevantes, pois permitirão identificar corretamente os seus riscos. 

Definição do contexto: necessita da definição de diretrizes e procedimentos 

necessários para auxiliar o processo de gestão do risco no seu ambiente, compreendendo 

duas perspetivas complementares: 

 Contexto externo: considera o ambiente externo do projeto em questão, 

compreendendo fatores como: cultural, social, político, regulatório, financeiro, 

tecnológico, económico, entre outros. 

 Contexto interno: considera o ambiente interno do projeto em questão, tendo em 

conta fatores como: governança, estrutura organizacional, funções e responsabilidades, 
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políticas, estratégias, capacidades, competências, sistemas de informação, processos de 

tomada de decisão, relações com as partes interessadas, cultura organizacional, entre 

outros. 

Identificação de riscos: esta fase requer a compreensão, levantamento e 

organização de informações que se relacionam com os riscos, podendo impedir, 

degradar, retardar, criar, intensificar ou acelerar o cumprimento dos objetivos do 

projeto. Por isso mesmo, é necessário identificar as fontes de risco, possíveis áreas de 

impactos, eventos e causas (fatores de risco), observando as consequências e potenciais 

impactos mesmo que estes não estejam sob possível controlo. 

Análise do risco: detalhar a probabilidade e o impacto associado às causas e 

consequências negativas ou positivas, para cada evento de risco identificado, 

determinando os níveis de riscos. 

Avaliação do risco: diz respeito à avaliação realizada ao nível de risco para ser 

possível determinar a ordem de prioridade, bem como o grau de intensidade a que os 

riscos devem ser tratados. 

Tratamento de riscos: este processo, designado como cíclico, inicia-se na 

apreciação dos controlos existentes, na avaliação dos níveis de riscos (podendo estes ser 

aceitáveis ou toleráveis) e, posteriormente, na análise da relação custo-benefício, na 

melhoria dos controlos e na implementação de um novo método de tratamento de riscos 

(se os riscos forem designados como inaceitáveis).  

As opções de tratamento (podem ser combinadas) são: 

 Mitigar o risco – através da adoção de medidas que visam reduzir o impacto 

ou a probabilidade do risco (para níveis considerados aceitáveis). 

 Aceitar (tolerar) o risco – consiste em não adotar nenhuma ação específica 

para modificar o risco. 

 Transferir o risco – consiste em transferir (num todo ou em parte) a 

responsabilidade pelo risco ou as suas consequências para terceiros. 

 Remover a fonte do risco – consiste em interromper a atividade que dá 

origem ao risco, após constatar que o risco é inaceitável. 

 Proteger – quando se pretende proteger um ativo da exploração de uma 

vulnerabilidade através da remoção da mesma, podendo ser através da aplicação 

de políticas, formação e treino dos utilizadores e/ou da aplicação de tecnologias. 

Planos de ação: O tratamento deve ser descrito num plano de ação. Em seguida, o 

plano deve ser monitorizado para verificar se os níveis de risco estão a diminuir com os 

controlos implementados. Após essa avaliação deve ser verificado o nível do risco depois 

dos controlos e outros fatores de mitigação forem estabelecidos (risco residual). Caso o 



 

163 
 

nível de risco residual não seja considerado aceitável, devem ser implementados novos 

controlos iniciando uma nova fase de tratamento. 

Planos de contingência: Elaborar e implementar um planeamento de ações e 

medidas necessárias, devendo mantê-las prontamente disponíveis, para reduzir os 

impactos decorrentes da materialização de um risco. 

Monitoramento: Esta etapa é um processo cíclico de avaliação, com frequência 

definida para cada contexto, e consiste em acompanhar a eficácia da gestão de risco, 

através da análise crítica do conjunto de riscos identificados a que o projeto possa estar 

exposto, assim como os seus indicadores, desde a documentação e comunicação das 

lições aprendidas ao longo do Processo de Gestão de Riscos, a fim de diagnosticar e 

corrigir eventuais incompatibilidades e inadequações, favorecendo assim o seu contínuo 

aperfeiçoamento. 

Comunicação: A comunicação com todas as partes interessadas constitui um fator 

determinante para o sucesso da Gestão de Riscos ao permitir o fluxo eficaz de 

informações, definindo o contexto de forma apropriada como apoio de diversas áreas de 

conhecimento para identificar e analisar riscos, levando em conta diferentes pontos de 

vista. 
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Órgãos Responsáveis:______________________________________ 

Funções de Supervisão:_____________________________________ 

 

 

1. PRINCÍPIOS  

Os princípios estão alinhados com os enunciados na norma ISO 31000:2018, na 

ISO/IEC 27005:2018 (E) e na NP ISO/IEC 27001:2013, servindo de base para a gestão 

do risco no projeto intitulado “Os efeitos dos métodos de treino no bem-estar dos cães 

de companhia e no vínculo entre o cão e o dono” realizado no Instituto de Investigação e 

Inovação em Saúde - i3S contribuindo com orientações para o estabelecimento da 

estrutura e dos processos da gestão do risco do projeto. 

Esta metodologia pretende servir como uma pré-avaliação dos riscos em processos 

de tratamento de dados pessoais ou não, com base numa avaliação que permita validar 

se esses processos podem constituir um risco elevado para os titulares (ou outros), e 

como tal, se os processos devem ser sujeitos a uma Avaliação do Impacto sobre Proteção 

de Dados AIPD e/ou (somente) a um Plano de Gestão de Dados (PGD). 

Adicionalmente pretende-se validar a conformidade dos processos com o 

regulamento e identificar um conjunto de medidas e controlos de segurança adequados 

para garantir a conformidade e mitigar os riscos identificados. 
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Sobre o projeto de investigação: 

Título do projeto: 

 

 

Os efeitos dos métodos de treino no bem-estar dos cães de 

companhia e no vínculo entre o cão e o dono 

 

Data de início/fim: 1 - 02 - 2016 – 31 - 05 - 2019 

Fase de investigação:  Fase final do projeto 

Domínio da 

investigação: 
Comportamento e bem-estar animal 

Âmbito: 

Este é um projeto que pretende avaliar o efeito de diferentes métodos 

de treino e educação de cães no que respeita ao bem-estar destes 

animais e na sua vinculação com os donos. Para o treino e/ou 

educação de um cão, há essencialmente duas filosofias/metodologias 

distintas:  

1. Métodos aversivos: Filosofia que assenta no uso de medo e 

dor para levar os animais a exibir os comportamentos 

desejados. Usam-se, por exemplo, coleiras de choque, coleiras 

de bicos e coleiras estranguladoras. 

2. Métodos positivos: Filosofia que assenta essencialmente no 

uso de recompensas para obter os comportamentos 

desejados. Usam-se objetos e/ou atividades que sejam 

recompensadoras para os animais,  como comida, brincadeira 

ou festas. 

 

Apesar de haver uma grande polémica no mundo dos treinadores de 

cães sobre quais métodos serão os mais indicados, a verdade é que a 

ciência se tem debruçado muito pouco sobre este assunto. Os 

defensores dos métodos positivos têm atacado as metodologias 

aversivas por dizerem que estas são más para o bem-estar animal. 

Mas efetivamente há muito pouca investigação sobre o tema e, 

cientificamente, ainda não há uma resposta concreta a esta pergunta. 

Um problema importante aliado a esta questão de estudo é o facto de 

a profissão de treinador de cães não ser regulamentada na maior 

parte dos países do mundo, e portanto qualquer pessoa poder ser 

treinador de cães.  
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O objeto de estudo são cães que estão nas escolas para treino de 

obediência (entende-se por ensinar o cão a sentar,  deitar, a ficar 

quieto, a andar à trela sem puxar, a não saltar – aquele que funciona 

como educação básica), uma vez que cães que frequentam as escolas 

de treino para resolver outros problemas de comportamento como 

agressividade ou ansiedade podem ter níveis de stress elevados 

inerentes (e não relacionados com a metodologia de treino 

associada). 

 

Objetivos: 

Este projeto contribuirá e trará benefícios para a promoção de 

relacionamentos bem-sucedidos com os donos dos cães, 

potencializando os benefícios que os humanos obtêm da ligação com 

os cães. 

 

 

ÂMBITO (definição do âmbito da realização da gestão de risco): 

Objetivos (e decisões que precisam de ser 

tomadas): 

 

 Criação e proteção do valor estabelecido na 
missão do projeto e da instituição. 

 Melhoria contínua: 
 Melhoria na integração da gestão de 

risco na atividade geral. 
 Melhoria na qualidade de apreciação 

do risco. 
 Melhorias na estrutura. 
 Melhorias na celeridade da tomada de 

decisões. 
 Resolução dos riscos que possam ou não afetar 

a continuação da investigação. 

Resultados esperados (nas etapas do 

processo): 

 Conformidade com o RGPD. 
 Assegurar a privacidade aos titulares dos 

dados. 
 Conformidade com as políticas de ética. 
 Ser um modelo de referência do cumprimento 

do RGPD. 
 Resolução dos riscos elevados e médios. 
 Controlo das ameaças e fontes de risco. 
 Atenuar as vulnerabilidades. 
 Diminuir e controlar as consequências para 

todos os envolvidos no projeto. 
 Implementar medidas de segurança. 
 Adotar medidas de gestão de dados de 

investigação (através de ferramentas que 
visem a sua gestão). 
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Ferramentas e técnicas (para apreciar o 

risco): 

 Escalas numéricas para a medição dos riscos. 
 Classificação das consequências e da 

verosimilhança. 

 Matriz de cálculo do valor risco: estratégia de 
medição do nível de risco. 

 Matriz para apresentação de soluções – 
priorizar as situações de risco alto e médio. 

 Matriz de classificação do risco. 

 

 

 

 

 

CONTEXTO (interno e externo): 

Contexto externo da organização 
(fatores sociais, culturais, políticos, legais, 
regulamentares, financeiros, tecnológicos, 
económicos e ambientais, fatores que afetam os 
objetivos da organização, 
relações, perceções, valores, necessidades e 
expectativas das partes interessadas externas; 
relações contratuais e compromissos; 
a complexidade das ligações em rede e 

dependências): 

 

 

Contexto interno da organização 
(visão, missão e valores; governação, estrutura 
organizacional, funções e responsabilizações; 
estratégia, objetivos e políticas; cultura da 
organização; normas, linhas de orientação e 
modelos adotados pela organização; capacidades, 
entendidas como recursos e conhecimento (p. ex. 
capital, tempo, pessoas, propriedade intelectual, 
processos, sistemas e tecnologias); 
dados, sistemas de informação e fluxos de 

informação; relações com partes interessadas 

internas tomando em consideração os seus 

valores e perceções; 

relações contratuais e compromissos; 

interdependências e interligações):  

 

 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO: 
 

Tipos de riscos 
(magnitude dos riscos 

em relação aos 

objetivos/ riscos que 

possam afetar os 

resultados e os 

objetivos): 

 

Relacionados com: 

 Incumprimento do consentimento informado: 
- Identificação dos participantes (contra a sua vontade) 

- Partilha indevida de informação de carácter privado 

- Dispersão ou perda de informação (filmagens, consentimentos, respostas aos 

questionários) 

 Inconformidade com o RGPD: 
- Incumprimento do zelo pela privacidade dos titulares dos dados; 
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 Inconformidade com as políticas de éticas; 
 Ausência da planificação e gestão de dados; 
 Falhas de segurança: 
 

Critérios de 

avaliação (para 

medir a significância 

dos riscos/suportar os 

processos de tomada 

de decisão; deverão 

refletir valores, 

objetivos e recursos da 

organização): 

 Determinação da consequência: 
- Quanto tempo se prevê que atrase o projeto (Baixo – 1 mês; Médio – 3 meses; Alta 

– 6 meses) 

 Determinação da verosimilhança: 
       - Estimativa da probabilidade de ocorrências durante o tempo de vida do projeto 

Estratégia de 

definição e 

medição das 

consequências 
(quer positivas, quer 

negativas): 

Classificação das consequências: 

 
Tabela 1 - Medição das consequências 

Consequência (C) Baixa Média Alta 

Quanto tempo se 

prevê que atrase o 

projeto 

1 Mês 3 Meses 6 Meses 

 

Estratégia de 

definição e 

medição da 

verosimilhança: 

Classificação da verosimilhança: 

 
 

Tabela 2 - Medição da verosimilhança 

 
 

Verosimilhança (V) Baixa Média Alta 

Número de 

ocorrências 

durante o projeto 

0-2 3-4 5 ou mais 
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Determinação 

do nível de 

risco (através das 

medições): 

Matriz de cálculo do valor do risco: 

Calcular o risco para cada conjunto de ameaças através de uma matriz de risco com valores 

predefinidos comparando os valores dos ativos aos níveis de probabilidade/verosimilhança e 

consequência/impacto. 

Tabela 3 - Matriz de cálculo do risco 

R = C x V 
Consequência (C) 

Baixa Média Alta 

V
e

ro
sim

ilh
a

n
ça

 (V
) 

Baixa Baixa Baixa Média 

Média Baixa Média Alta 

Alta Média Alta Alta 
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A Avaliação do Risco é feita através da representação numa Matriz de Risco, 

considerando as dimensões Verosimilhança e Consequências. 

Para os riscos identificados foram identificados ameaças, vulnerabilidades (exploradas 

pelas ameaças), possíveis consequências e impactos. Depois de calculado o risco são 

identificadas medidas de segurança baseadas, ou não, nos controlos da norma 

27001:2013.  

Posteriormente, para cada risco identificado foram calculados os valores da 

consequência e verosimilhança (numa escala de 5 valores com classificação de baixo, 

médio e alto). Com o intuito de calcular o valor do risco, multiplicou-se a consequência 

(C) pela verosimilhança. 

 

Figura 2 - Determinação do valor do risco considerando a Consequência (C) e a Verosimilhança (V) 

 

Podemos expressar o risco pela combinação dos fatores da consequência de um 

evento, também designado por impacto e pela incerteza da ocorrência, também 

designado por verosimilhança.  

 
A redução do risco é conseguida através da implementação de controlos. Controlos 

são medidas como, por exemplo, a implementação de processos, políticas ou práticas nas 

organizações que resultem na modificação do nível de risco (ISO, 2013).  

Ao resultado da aplicação de controlos sobre o risco denominamos de risco residual. De 

forma abstrata podemos expressar este risco através das medidas que pretendem mitigar 

o risco através dos controlos. 

 

R
is

co
 

Consequência de um evento – designado 
por impacto (C - consequência)

Incerteza da ocorrência – designado por 
verosimilhança (V - verosimilhança)

Risco = Consequência * Verosimilhança
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IDENTIFICAÇÃO DO RISCO: 

Classificação do risco: 

ID Risco 

Ameaças e 

oportunidades de 

risco 

Vulnerabilidades 
Possíveis consequências 

e Impactos 

Verosimilha

nça (V) 

Consequên

cia (C) 

Valor 

do 

Risco 

R1 

Divulgação 

acidental dos 

dados recolhidos 

nas filmagens  

- Determinado indivíduo 

divulga os dados por 

lapso e/ou 

involuntariamente. 

- Sucedem falhas 

humanas. 

- Indivíduo não 

autorizado acede aos 

dados e usa os mesmos 

para fins que não 

coincidem com os fins da 

recolha. 

- Recolha de dados através 

de filmagens em contexto 

de treino com vários cães: 

gravações em espaço 

comum nas escolas de 

treino (com a presença de 

pessoas que não 

consentiram as mesmas). 

- Ausência de um 

consentimento que englobe 

todos os envolvidos nas 

filmagens. 

- Ausência da elaboração de 

um Plano de Gestão de 

Dados que planeie o circuito 

percorrido pelos dados. 

- Ausência das garantias dos 

meios que permitem a 

conformidade com o RGPD. 

 

- Queixas e denúncias da 

recolha de dados. 

- Impacto ao nível da 

continuidade da investigação. 

- Impacto face ao bom nome 

das escolas de treinos. 

- Protestos de terceiros face 

às filmagens decorrerem em 

contexto de aula. 

- Recolha de dados não 

justificada. 

- Perda de clientes. 

- Multa da CNPD. 

 

 

Baixa 
Alta Médio 

R2 

Perda acidental de 

dados não 

codificados  

- Ocorrem falhas 

humanas ou desastres 

naturais que 

comprometam os dados 

- Dados recolhidos que 

permitem identificar os 

participantes do estudo. 

- Possibilidade de acesso e 

utilização indevida dos dados 

pessoais. 
Baixa Alta Médio 
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armazenados em arquivo 

físico. 

- Perda acidental dos 

consentimentos 

assinados por parte de 

um membro da equipa 

de investigação. 

- Sucedem eventos de 

falhas de segurança que 

comprometem a 

preservação dos dados. 

- O investigador 

involuntariamente 

elimina dados. 

 

- Reunião de dados pessoais 

com dados já codificados 

(possibilitando a 

identificação dos donos dos 

cães). 

- Uso de tecnologia e 

tecnologia pessoal falível. 

- Armazenamento das 

filmagens na dropbox ou 

discos rígidos.  

 

- Possibilidade de 

identificação dos indivíduos.  

- Incumprimento dos 

consentimentos: problemas 

relacionados com a comissão 

de ética. 

- Violação da esfera privada 

dos envolvidos. 

- Impacto ao nível da 

continuidade da investigação. 

- Possibilidade de 

adulteração da informação e 

dos dados. 

 

R3 

Acesso e exposição 

maliciosa de dados 

não codificados 

- Indivíduo não 

autorizado acede ao 

conjunto de dados. 

- Indivíduo não 

autorizado acede aos 

conjuntos de dados e 

identifica pessoas 

singulares que fazem 

parte da investigação. 

- Partilha de informação 

com elementos do projeto 

através de ferramentas 

falíveis. 

- Uso irrestrito e sem 

controlo dos ativos. 

- Canais de comunicação 

vulneráveis. 

- Inexistência de um 

servidor com acesso 

restrito.  

 

- Saída dos participantes do 

estudo em questão. 

- Desvios das garantias 

abordadas no consentimento. 

- Revelação da identidade de 

indivíduos envolvidos no 

estudo. 

- Perdas e danos em relação à 
informação. 
- Possibilidade de 
adulteração da informação e 
dos dados quando/se 
acedidos por pessoas com má 
conduta. 
 

Baixa Alta Médio 
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R4 

Eliminação 

maliciosa do 

conjunto de dados 

- Indivíduo não 

autorizado e não 

identificado acede aos 

dados e destrói o sistema  

- Falta de controlo dos 

sistemas de segurança. 

- Uso de redes de internet 

sem segurança e sem 

restrições de acesso. 

- Falhas nos backups 

periódicos. 

- Impactos ao nível da 

continuidade da investigação. 

- Perdas e danos em relação à 

informação. 

 

 

Baixa Alta Médio 
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ANÁLISE DO RISCO (deverá considerar os seguintes fatores): 

Verosimilhança 

dos eventos e 

consequências: 

Grelha de medição do risco: 

 

 

Natureza das 

consequências 

(magnitude): 

A natureza das consequências advém dos riscos identificados, bem como dos cenários 

das ameaças e das ameaças que exploram vulnerabilidades dos projetos. 

 

   

 Quando envolve dados pessoais, inconformidade com consentimentos ou falta 
deles (revelação da identidade dos participantes ou ausência de autorização), 
inconformidade com o RGPD, envolvência da CNPD – magnitude elevada. 

 Quando envolve a continuidade da investigação, saída dos participantes do 
estudo – magnitude elevada. 
 

Fatores de risco 
(complexidade, 

temporais e de 

volatilidade, eficácia dos 

controlos existentes, 

níveis de confiança): 

 Tempo de afetação da investigação se os riscos ocorrerem. 

 Número de ocorrências do risco durante o tempo em que decorre a 
investigação. 

 Tipologias de dados afetados. 

 Efetiva aplicação dos controlos aspirados. 

 Acompanhamento contínuo do projeto face à análise dos riscos. 
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AVALIAÇÃO DO RISCO (o resultado deve ser registado, comunicado e validado):  

Os controlos a implementar deverão ser priorizados pelo projeto de acordo com a sua 

estratégia face ao risco. É necessário ter em atenção se é efetuado algum dos tratamentos 

identificados como possíveis de resultar num risco elevado. Com base na tabela (ver 

Tabela 6) dos dados descritos, será possível validar se o processo deve estar sujeito a um 

DPIA ou não, de forma a garantir conformidade com o Artigo 35. Ainda assim, se não se 

enquadrar totalmente nas alíneas da referida tabela uma AIPD acrescenta valor aos 

projetos, garantindo visibilidade quanto à preocupação dos projetos de estar em 

conformidade com o RGPD, sendo também uma metodologia preventiva.  

 

Resultados da análise do risco 

(através de comparações):  

 

 Aplicação de medidas adequadas que visam 
mitigar o risco. 

 Prevê-se que após a aplicação das medidas o 
risco residual seja de classificação “Baixa”. 

 Indispensabilidade da realização da Avaliação 
do Impacto sobre Proteção de Dados (AIPD) – 
conforme o risco destacado na Tabela 6 (ver 
Tabela 6), embora possa ser subjetiva a sua 
necessidade. 

Ação suplementar (pode ser: não fazer 

nada; considerar opções de tratamento do risco; 

realizar análises suplementares; controlar os 

riscos existentes; reconsiderar os objetivos):  

 Controlar, continuamente, os riscos através 
das opções de tratamento. 

 Controlar os riscos através da execução das 
medidas e da aplicação de medidas novas 
conforme a contínua análise aos riscos. 

 Desenvolvimento da AIPD. 

 Elaboração de um Plano de Gestão de Dados e 
consequente adoção de políticas de 
investigação. 

 

A avaliação dos riscos através da caracterização da sua probabilidade de ocorrência e do 

impacto para os titulares dos dados pode resultar em: 

1. Resultado de um risco aceitável onde não são identificados riscos relevantes para 

se mitigar e o processo chega ao fim.  

2. Resultado de um risco não aceitável e é identificado um ou mais riscos que 

requerem atenção, procedendo-se à fase de mitigação do risco. 
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TRATAMENTO DO RISCO (selecionar e implementar opções para abordar o risco):  
- Selecionar a(s) opção(ões) mais adequada(s) para o tratamento do risco envolve a ponderação dos 
potenciais benefícios que resultem da relação entre a consecução dos objetivos e os custos, o esforço ou as 
desvantagens da implementação 
 

Delinear opções de tratamento do 

risco: 

 

As opções para o tratamento do risco poderão 

envolver uma ou mais das seguintes ações que visam a 

mitigação do risco: 

 

Mitigar o risco – através da adoção de medidas que 

visam reduzir o impacto ou a probabilidade do risco 

(para níveis considerados aceitáveis) 

Aceitar (tolerar) o risco – consiste em não adotar 

nenhuma ação específica para modificar o risco 

Transferir o risco – consiste em transferir (num 

todo ou em parte) a responsabilidade pelo risco ou as 

suas consequências para terceiros 

Remover a fonte do risco – consiste em 

interromper a atividade que dá origem ao risco, após 

constatar que o risco é inaceitável 

Proteger – quando se pretende proteger um ativo da 

exploração de uma vulnerabilidade através da remoção 

da mesma, podendo ser através da aplicação de 

políticas, formação e treino dos utilizadores e/ou da 

aplicação de tecnologias 

Planeamento e implementação do 

tratamento do risco: 

O tratamento dos riscos identificados está detalhado 

na Matriz para apresentação de soluções, mais 

especificamente medidas que visam controlar os 

riscos. 

Avaliar a eficácia do tratamento 

(decidir se os riscos residuais são aceitáveis): 

Os riscos residuais são de um nível baixo, sendo 

considerados riscos aceitáveis. 

Realizar tratamento suplementar (se 

necessário): 

Não é necessário proceder a tratamento suplementar, 

porém a monitorização é extremamente necessária 

para garantir a implementação do tratamento do risco 

e assegurar que as diferentes formas de tratamento 

resultam e permanecem eficazes. O próprio 

tratamento de risco pode introduzir novos riscos que 

precisam de ser controlados. 
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Medidas:  
Tabela 4 - Medidas de controlo adequadas à Gestão dos Riscos 

ID Medidas 

Controlos 

norma ISO 

27001:2013 

M1 Aplicar consentimento informado global 
Deter de um consentimento que englobe todos os, direta e 

indiretamente, envolvidos salvaguardando todas as partes implicadas. 
 

M2 
Armazenar os consentimentos em local 

geograficamente distinto da restante documentação 

Os dados recolhidos ao longo da investigação devem ser armazenados 

num local próprio e exclusivo para evitar que seja um instrumento de 

identificação dos envolvidos. 

A.18.1.3; 

A.18.1.4; 

M3 Definir políticas para a segurança da informação 

Um conjunto de políticas para a segurança da informação deve ser 

definido, aprovado pela gestão, publicado e comunicado aos 

colaboradores e partes externas relevantes.  

A.5.1.1 

M4 Adotar política de dispositivos móveis 
Deve ser adotada uma política e as respetivas medidas de segurança para 

gerir os riscos introduzidos pela utilização de dispositivos móveis.  
A.6.2.1 

M5 
Implementar medidas de segurança relativas a 

teletrabalho  

Deve ser implementada uma política e as respetivas medidas de 

segurança para proteger a informação acedida, processada ou 

armazenada em locais de teletrabalho. 

A.6.2.2 

M6 
Adotar ações de consciencialização, educação e 

formação em segurança da informação 

Todos os colaboradores da organização e, quando relevante, os 

prestadores de serviço devem ser destinatários de ações de 

consciencialização, educação e formação apropriadas, bem como de 

atualizações regulares nas políticas e procedimentos da organização que 

sejam relevantes para o desempenho da sua função. 

A.7.2.2 

M7 Proceder à eliminação de suportes de dados 

Os suportes de dados devem ser eliminados de forma segura, quando 

deixarem de ser necessários, através da utilização de procedimentos 

formais. Eliminar de dados (pessoais ou outros) e cópias de dados assim 

que deixem de ser necessários. 

A.8.3.2 

M8 Aplicar restrições de acesso à informação 
O acesso à informação e funções de sistema das aplicações deve ser 

limitado de acordo com a política de controlo de acesso. 
A.9.4.1 
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M9 
Aplicar medidas para a proteção contra ameaças 

externas e ambientais 

Devem ser concebidas e aplicadas medidas de proteção física contra 

desastres naturais, ataques maliciosos ou incidentes. O local equipado 

com detetores de incêndio. 

A.11.1.4 

M10 
Adotar e implementar controlos contra código 

malicioso 

Devem ser implementados controlos de deteção, prevenção e 

recuperação para proteger contra código malicioso, em conjugação com 

ações apropriadas de consciencialização dos utilizadores. Tentativas de 

acesso não-autorizadas são registadas. A atualização de aplicações e do 

sistema operativo deve ser contínua bem como, a existência de solução 

antivírus atualizada. 

A.12.2.1 

M11 Proteger a informação registada 
Os recursos de registo e as informações registadas devem ser protegidas 

contra a adulteração e acesso não autorizado.  
A.12.4.2 

M12 Monitorar a rede 
As redes devem ser geridas e controladas para proteger a informação nos 

sistemas e nas aplicações. 
A.13.1.1 

M13 
Aplicar políticas e procedimentos de transferência 

de informação 

Devem existir políticas, procedimento e controlos formais para proteger 

a transferência de informação. 
A.13.2.1 

M14 Seguir acordos sobre transferência de informação 
Os acordos devem endereçar a transferência segura de informação de 

negócio entre a organização e entidades externas. 
A.13.2.2 

M15 
Adotar medidas de segurança relativas a mensagens 

eletrónicas 

A informação contida nas mensagens eletrónicas deve ser protegida de 

forma apropriada, através da encriptação da informação. 
A.13.2.3 

M16 
Adotar acordos de confidencialidade ou não 

divulgação 

Devem ser identificados, revistos regularmente e documentados os 

requisitos para acordos de confidencialidade ou de não divulgação que 

reflitam as necessidades da organização para a proteção da informação. 

A.13.2.4 

M17 
Assegurar a privacidade e proteção de dados 

pessoais 

A privacidade e a proteção de dados pessoais devem ser asseguradas 

conforme estabelecido pela legislação e regulamentação relevante, onde 

aplicável. 

A.18.1.4 
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Matriz para apresentação de soluções para as situações de risco alto e médio: 

 
 

Tabela 5 - Matriz para apresentação de soluções nos casos em que se verificam riscos altos ou médios 

ID 

Valor do 

Risco 

Calculado 
Tratamento 

Controlos a implementar 

(V) (C) 
Risco 

Residual Medidas 

B M A 

R1    Mitigar o risco M1, M2, M3, M5, M6, M7, M17 B B Baixo 

R2    Mitigar o risco M2, M3, M4, M7, M8, M9 M16 B B Baixo 

R3    Mitigar o risco 
M4, M5, M8, M10, M11, M12, M13, 

M15 
B B Baixo 

R4    Mitigar o risco M3, M8, M10, M12 B B Baixo 
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Legendas: 

Risco Alto 

Risco Médio 

Risco Baixo 

 

NOTAS: 

Para cada questão da avaliação deve-se identificar a estratégia de risco a abordar. Para 

os riscos classificados como baixos pode-se, eventualmente, escolher a opção de aceitar 

o risco, no entanto isso não deve ser aceitável dos riscos médios para cima. Para a 

mitigação de cada risco deve-se identificar se efetivamente é necessário a implementação 

de controlos de segurança ou se basta definir um controlo a nível processual, como um 

procedimento ou uma política interna, para poder garantir a conformidade com o 

regulamento e mitigar o risco.  

Como tal, para cada questão da avaliação pode ser identificados controlos para mitigar 

os riscos associados às vulnerabilidades tanto com base em controlos de segurança como 

na definição de políticas ou procedimentos para acomodar a conformidade com o RGPD. 

Para a implementação de cada controlo, deve-se ainda estimar o esforço envolvido, 

permitindo dessa forma detalhar um plano de implementação de medidas para mitigar 

os riscos, e identificar os riscos que podem ser mitigados com menor esforço e trazer 

benefícios imediatos para o negócio.  

 

 
Tabela 6 - Esquema de tratamentos de dados que potencializam o risco (Artigo 29º WP): 

Tratamentos sujeitos a risco Descrição 

Avaliação ou classificação, incluindo 
definição de perfis dos indivíduos e 
processamento automatizado de dados  

Especialmente informação relacionada 
com o desempenho profissional, 
situação económica, saúde, 
preferências pessoais ou interesses, 
confiabilidade ou comportamento, 
localização ou deslocações.  
 

Processamento automatizado de dados 
com consequências legais (efeitos 
jurídicos) 
 

Em que sejam tomadas decisões legais 
para e sobre o titular dos dados, ou 
decisões de efeito semelhante.  
 

Controlo sistemático: processamento 
de dados utilizados para observar, 
monitorar ou controlar indivíduos 
(titulares dos dados) 
 

Incluindo dados recolhidos através de 
monitoramento sistemático em locais 
públicos (dados que podem ser 
recolhidos em momentos que os 
titulares dos dados não estão cientes de 
quem e porquê que estão a ser 
recolhidos, bem como a forma como 
podem ser utilizados esses dados).  
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Processamento de dados sensíveis 
(incluindo categorias especiais de 
dados):  
- Opiniões políticas  
- Origem racial ou étnica 
- Crenças religiosas ou filosóficas 
- Associação a sindicatos 
- Dados genéticos 
- Dados biométricos 
- Dados relativos a saúde  
- Dados relativos à vida sexual ou 
orientação sexual de um indivíduo  
 

Quando são processados dados 
sensíveis, de acordo com o especificado 
no RGPD porque estão associados a 
atividades privadas e familiares.  
 

Processamento de dados em grande 
escala  
 

Processamento de dados de um 
número elevado de indivíduos, ou um 
elevado volume ou com uma grande 
extensão geográfica.  
 

Processamento sobre conjuntos de 
dados que tenham sido combinados  
 

Por exemplo dados com origem em 
diferentes fontes ou resultantes de 
operações com diferentes propósitos.  
 

Processamento de dados de indivíduos 
considerados vulneráveis  
 

Como crianças, idosos e indivíduos 
com incapacidades.  
 

Processamento de dados através do uso 
de novas tecnologias  
 

Quando são utilizadas novas 
tecnologias, seja no mercado, seja nova 
na organização.  
 

Transferência de dados para fora da 
União Europeia  
 

Quando dados processados ou por 
processar são transferidos para fora da 
UE.  
 

Processamento de dados que possa 
impedir indivíduos de exercer direitos  
 

Ou de usufruir de serviços ou 
contratos.  
 

Processamento de novos tipos de dados 
pessoais  
 

Quando é realizado o processamento de 
novos tipos de dados que não eram 
processados antes.  
 

Novos tipos de processamento de 
dados  
 

Quando são realizados novos tipos de 
processamento de dados que não eram 
realizados antes.  
 

 

 
Legenda: 
  
  Risco identificado no projeto possível de resultar num risco elevado
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Anexo L: Estruturação da Gestão de Risco relativa ao Projeto 2 

Gestão do Risco 
PROJETO: Mortalidade perinatal de roedores em laboratório 

 
ISO 31 000:2018 | ISO/IEC 27005:2018 (E) | ISO/IEC 27001:2013 

 

Risco: 

- A incerteza no cumprimento dos objetivos 
- Um efeito de um desvio tendo em conta o que era esperado e 
pode revelar-se positivo, negativo ou ambos 
- Pode abordar, criar ou tornar-se em oportunidades ou ameaças 
 

Gestão do risco:  - Atividades coordenadas que visam controlar e dirigir uma 
organização no que afeta ao risco 

Fonte do risco: - Elemento que por si só ou em conjunto com outros pode 
potencializar a formação de um risco 

Evento: 

- Quando sucede um conjunto de circunstâncias que se traduzam 
numa ocorrência ou alteração  
- Pode ter uma ou mais ocorrências, várias causas e várias 
consequências 
- Pode consistir em algo esperado que não ocorra 
- Pode consistir em algo que não é esperado mas que ocorre 
- Pode ser uma fonte do risco 

Consequência: 

- Fruto de um evento que atinja os objetivos 
- Possibilidade de ser certa ou incerta 

- Possibilidade de ter efeitos positivos ou negativos, diretos ou 

indiretos nos objetivos 

- As consequências podem ser manifestadas qualitativa ou 

quantitativamente 

- As consequências podem intensificar-se através de efeitos em 

cascata e cumulativos 

Verosimilhança: - Possibilidade de ocorrer algum acontecimento 
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Controlo: 

- Ações que mantém ou modificam o risco 
- Inclui qualquer processo, política, dispositivo, práticas, ações 
que mantenham ou modifiquem o risco 
- Nem sempre resulta no pretendido, ou assumido, efeito de 
modificação 
 

 
Figura 1 - Fases do processo de gestão do risco 

Fonte: Norma ISO 31000:2018 (2018) 

 

Identificação do objetivo: a gestão do risco visa identificar quais os objetivos a 

serem alcançados, sendo que os mesmos devem ser claros e acompanhados de 

informações relevantes, pois permitirão identificar corretamente os seus riscos. 

Definição do contexto: necessita da definição de diretrizes e procedimentos 

necessários para auxiliar o processo de gestão do risco no seu ambiente, compreendendo 

duas perspetivas complementares: 

 Contexto externo: considera o ambiente externo do projeto em questão, 

compreendendo fatores como: cultural, social, político, regulatório, financeiro, 

tecnológico, económico, entre outros. 

 Contexto interno: considera o ambiente interno do projeto em questão, tendo em 

conta fatores como: governança, estrutura organizacional, funções e responsabilidades, 
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políticas, estratégias, capacidades, competências, sistemas de informação, processos de 

tomada de decisão, relações com as partes interessadas, cultura organizacional, entre 

outros. 

Identificação de riscos: esta fase requer a compreensão, levantamento e 

organização de informações que se relacionam com os riscos, podendo impedir, 

degradar, retardar, criar, intensificar ou acelerar o cumprimento dos objetivos do 

projeto. Por isso mesmo, é necessário identificar as fontes de risco, possíveis áreas de 

impactos, eventos e causas (fatores de risco), observando as consequências e potenciais 

impactos mesmo que estes não estejam sob possível controlo. 

Análise do risco: detalhar a probabilidade e o impacto associado às causas e 

consequências negativas ou positivas, para cada evento de risco identificado, 

determinando os níveis de riscos. 

Avaliação do risco: diz respeito à avaliação realizada ao nível de risco para ser 

possível determinar a ordem de prioridade, bem como o grau de intensidade a que os 

riscos devem ser tratados. 

Tratamento de riscos: este processo, designado como cíclico, inicia-se na 

apreciação dos controlos existentes, na avaliação dos níveis de riscos (podendo estes ser 

aceitáveis ou toleráveis) e, posteriormente, na análise da relação custo-benefício, na 

melhoria dos controlos e na implementação de um novo método de tratamento de riscos 

(se os riscos forem designados como inaceitáveis).  

As opções de tratamento (podem ser combinadas), são: 

 Mitigar o risco – através da adoção de medidas que visam reduzir o impacto 

ou a probabilidade do risco (para níveis considerados aceitáveis). 

 Aceitar (tolerar) o risco – consiste em não adotar nenhuma ação específica 

para modificar o risco. 

 Transferir o risco – consiste em transferir (num todo ou em parte) a 

responsabilidade pelo risco ou as suas consequências para terceiros. 

 Remover a fonte do risco – consiste em interromper a atividade que dá 

origem ao risco, após constatar que o risco é inaceitável. 

 Proteger – quando se pretende proteger um ativo da exploração de uma 

vulnerabilidade através da remoção da mesma, podendo ser através da aplicação 

de políticas, formação e treino dos utilizadores e/ou da aplicação de tecnologias. 

Planos de ação: O tratamento deve ser descrito num plano de ação. Em seguida, o 

plano deve ser monitorizados para verificar se os níveis de risco estão a diminuir com os 

controlos implementados. Após essa avaliação deve ser verificado o nível risco depois 

dos controlos e outros fatores de mitigação forem estabelecidos (risco residual). Caso o 
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nível de risco residual não seja considerado aceitável, devem ser implementados novos 

controlos iniciando uma nova fase de tratamento. 

Planos de contingência: Elaborar e implementar um planeamento de ações e 

medidas necessárias, devendo mantê-las prontamente disponíveis, para reduzir os 

impactos decorrentes da materialização de um risco. 

Monitoramento: Esta etapa é um processo cíclico de avaliação, com frequência 

definida para cada contexto, e consiste em acompanhar a eficácia da gestão de risco, 

através da análise crítica do conjunto de riscos identificados a que o projeto possa estar 

exposto, assim como os seus indicadores, desde a documentação e comunicação das 

lições aprendidas ao longo do Processo de Gestão de Riscos, a fim de diagnosticar e 

corrigir eventuais incompatibilidades e inadequações, favorecendo assim o seu contínuo 

aperfeiçoamento. 

Comunicação: A comunicação com todas as partes interessadas constitui um fator 

determinante para o sucesso da Gestão de Riscos ao permitir o fluxo eficaz de 

informações, definindo o contexto de forma apropriada como apoio de diversas áreas de 

conhecimento para identificar e analisar riscos, levando em conta diferentes pontos de 

vista.  
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Órgãos Responsáveis:__________________________________ 

Funções de Supervisão:_________________________________ 

 

 

1. PRINCÍPIOS  

Os princípios estão alinhados com os enunciados na norma ISO 31000:2018, na 

ISO/IEC 27005:2018 (E) e na NP ISO/IEC 27001:2013, servindo de base para a gestão 

do risco no projeto intitulado “Mortalidade perinatal de roedores em laboratório” 

realizado no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde – i3S que reúne o 

envolvimento de três instituições no projeto em si, contribuindo com orientações para o 

estabelecimento da estrutura e dos processos da gestão do risco do projeto.   

Esta metodologia pretende servir como uma pré-avaliação dos riscos em processos 

de tratamento de dados pessoais ou não, com base numa avaliação que permita validar 

se esses processos podem constituir um risco elevado para os titulares, e como tal, se os 

processos devem ser sujeitos a uma Avaliação do Impacto sobre Proteção de Dados AIPD 

e/ou (somente) a um Plano de Gestão de Dados (PGD). 

Adicionalmente pretende-se ainda validar a conformidade dos processos com o 

regulamento e identificar um conjunto de medidas e controlos de segurança adequados 

para garantir a conformidade e mitigar os riscos identificados. 
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Sobre o projeto de investigação: 

Título do projeto: 
 

Mortalidade perinatal de roedores em laboratório 

Data de início/fim: 01 - 2017 – 12 - 2019  

Fase de investigação:  

- Fase final 

- Fase de análise de dados 

- Colheita dos dados de necropsia (fase final) 

- Análise de dados das demais experiências/recolhas 

 

Domínio da 

investigação: 

- Ciência do animal, Bem-estar animal 

- Ciências naturais e do ambiente 

 

Âmbito: 

A mortalidade perinatal é um problema comum na reprodução de 

murganhos de laboratório. Neste contexto, é mais do que um problema 

de saúde e bem-estar animal, um vez que, frequentemente toda a 

ninhada é perdida acabando por interferir com os biotérios e estirpes. 

Neste caso em específico os dados da investigação representam valores 

de 20-35% para as estirpes comuns. Embora estes dados sejam 

extremamente relevantes para o problema em si há ausência de 

investigação nesta matéria bem como, sobre os fatores subjacentes 

dado que, na maioria dos casos, não se consegue compreender as 

razões e causas da morte. Os dados existentes na literatura não 

apontam para nenhuma ideia em concreto das ocorrências de 

mortalidades nos sistemas de reprodução de animais de laboratório, 

variando entre diferentes estudos. Em alguns estudos experimentais 

são fatores como a dieta materna, infeções, genótipo/estirpe, tipo de 

caixa, experiência e a reação maternal ao stress que têm implicações 

na sobrevivência das crias. No entanto, verifica-se a ausência de 

estudos sistemáticos sobre a mortalidade perinatal em condições 

normais. Por isso mesmo é que esta investigação combina um vasto 

conjunto de aspetos a considerar para melhorar compreender os 

fatores que afetam a sobrevivência das ninhadas de murganhos de 

laboratório, estudando os riscos de perda de crias e o efeito de alguns 

fatores de risco. 
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Objetivos: 

(2) Aceder ao efeito de fatores de risco selecionados sobre a perda de 

ninhadas ou o tempo de perda de ninhadas. 

Método: A tarefa será realizada em três instalações de animais: no i3S 

e noutras duas do Reino Unido. 

(4) Estabelecer o tempo e a causa de morte dos animais em colónias 

com problemas de mortalidade. 

 

 

ÂMBITO (definição do âmbito da realização da gestão de risco): 

Objetivos (e decisões que precisam de ser 

tomadas): 

 

 Criação e proteção do valor estabelecido na 
missão do projeto e da instituição 

 Melhoria contínua: 
 Melhoria na integração da gestão de 

risco na atividade geral. 
 Melhoria na qualidade de apreciação 

do risco. 
 Melhorias na estrutura. 
 Melhorias na celeridade da tomada de 

decisões. 
 Resolução dos riscos que possam ou não afetar 

a continuação da investigação. 
 

Resultados esperados (nas etapas do 

processo): 

 Conformidade com o RGPD. 
 Assegurar a privacidade dos titulares dos 

dados. 
 Conformidade com as políticas de ética. 
 Ser um modelo de referência do cumprimento 

do RGPD. 
 Resolução dos riscos elevados e médios. 
 Controlo das ameaças e fontes de risco. 
 Atenuar as vulnerabilidades. 
 Diminuir e controlar as consequências para 

todos os envolvidos no projeto. 
 Implementar medidas de segurança. 
 Adotar medidas de gestão de dados de 

investigação (através de ferramentas que 
visem a sua gestão). 

 
 

Ferramentas e técnicas (para apreciar o 

risco): 

 Escalas numéricas para a medição dos riscos. 
 Classificação das consequências e da 

verosimilhança. 

 Matriz de cálculo do valor risco: estratégia de 
medição do nível de risco. 

 Matriz para apresentação de soluções – 
priorizar as situações de risco alto e médio. 

 Matriz de classificação do risco. 
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CONTEXTO (interno e externo): 

Contexto externo da 
organização: 
 

O objetivo externo do i3S é tornar-se um dos principais 

institutos em saúde e tecnologia na Europa, 

conduzindo investigações de máxima qualidade. Para 

isso, é necessário o uso eficiente e consciente de 

recursos, como o uso de animais de laboratório. O 

Presente projeto atua especificamente nesta área. O 

objetivo principal deste projeto é gerar conhecimento 

que pode ser posto em prática para reduzir a 

mortalidade animal, reduzindo portanto o número 

total de animais a serem produzidos para o uso 

científico. 

Contexto interno da 
organização:  

Para atingir sua missão de ser um dos maiores 

institutos em saúde e tecnologia, o i3s tem como 

principal princípio a condução de investigação de 

Excelência. Para isso, o i3s conta com um concelho 

externo (External Advisory Board) para avaliar 

regularmente a condução da pesquisa colaborativa que 

acontece no instituto. A investigação neste instituto é 

organizada em três programas interdisciplinares que 

colaboram entre si.  

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO: 

Tipos de riscos 
(magnitude dos riscos 

em relação aos 

objetivos/ riscos que 

possam afetar os 

resultados e os 

objetivos): 

 

Relacionados com: 

 Incumprimento do consentimento informado: 
- Identificação dos participantes (contra a sua vontade) 

- Partilha indevida de informação de carácter privado 

- Dispersão ou perda de informação (filmagens, consentimentos, respostas aos 

questionários) 

 Inconformidade com o RGPD: 
- Incumprimento do zelo pela privacidade dos titulares dos dados; 

 

 Inconformidade com as políticas de éticas; 
 Ausência da planificação e gestão de dados; 

 Falhas de segurança: 
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Critérios de 

avaliação (para 

medir a significância 

dos riscos/suportar os 

processos de tomada 

de decisão; deverão 

refletir valores, 

objetivos e recursos da 

organização): 

 Determinação da consequência: 
- Quanto tempo se prevê que atrase o projeto (Baixo – 1 mês; Médio – 3 meses; Alta 

– 6 meses) 

 Determinação da verosimilhança: 
       - Escala de número de ocorrências durante o tempo de vida do projeto 

Estratégia de 

definição e 

medição das 

consequências 
(quer positivas, quer 

negativas): 

 

Classificação das consequências: 

 

 
Tabela 1 - Medição das consequências 

Consequência (C) Baixa Média Alta 

Quanto tempo se 

prevê que atrase o 

projeto 

1 Mês 3 Meses 6 Meses 

 

Estratégia de 

definição e 

medição da 

verosimilhança: 

Classificação da verosimilhança: 

 
Tabela 2 - Medição da verosimilhança 

 

Verosimilhança (V) Baixa Média Alta 

Número de 

ocorrências 

durante o projeto 

0-2 3-4 5 ou mais 

Determinação 

do nível de 

risco (através das 

medições): 

Matriz de cálculo do valor do risco: 

Calcular o risco para cada conjunto de ameaças através de uma matriz de risco com valores 

predefinidos comparando os valores dos ativos aos níveis de probabilidade/verosimilhança e 

consequência/impacto. 

Tabela 3 - Matriz de cálculo do risco 

 

  R = C x V 
Consequência (C) 

Baixa Média Alta 

V
e

ro
sim

ilh
a

n
ça

 (V
) 

Baixa Baixa Baixa Média 

Média Baixa Média Alta 

Alta Média Alta Alta 
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A Avaliação do Risco é feita através da representação numa Matriz de Risco, 

considerando as dimensões Verosimilhança e Consequências. 

Para os riscos identificados foram identificados ameaças, vulnerabilidades (exploradas 

pelas ameaças), possíveis consequências e impactos. Depois de calculado o risco são 

identificadas medidas de segurança baseadas, ou não, nos controlos da norma 

27001:2013.  

Posteriormente, para cada risco identificado foram calculados os valores da 

consequência e verosimilhança (numa escala de 5 valores com classificação de baixo, 

médio e alto). Com o intuito de calcular o valor do risco, multiplicou-se a consequência 

(C) pela verosimilhança. 

 

 

Figura 2 - Determinação do valor do risco considerando a Consequência (C) e a Verosimilhança (V) 

 

Podemos expressar o risco pela combinação dos fatores da consequência de um 

evento, também designado por impacto e pela incerteza da ocorrência, também 

designado por verosimilhança.  

A redução do risco é conseguida através da implementação de controlos. Controlos 

são medidas como, por exemplo, a implementação de processos, políticas ou práticas nas 

organizações que resultem na modificação do nível de risco (ISO, 2013).  

Ao resultado da aplicação de controlos sobre o risco denominamos de risco residual. De 

forma abstrata podemos expressar este risco através das medidas que pretendem mitigar 

o risco através dos controlos. 

 

R
is

co
 

Consequência de um evento – designado 
por impacto (C - consequência)

Incerteza da ocorrência – designado por 
verosimilhança (V - verosimilhança)

Risco = Consequência * Verosimilhança
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IDENTIFICAÇÃO DO RISCO: 

Classificação do risco: 

 

ID Risco 

Ameaças e 

oportunidades de 

risco 

Vulnerabilidades 
Possíveis consequências e 

Impactos 

Verosimilha

nça (V) 

Consequên

cia (C) 

Valor 

do 

Risco 

R1 

Ocorre 

divulgação, 

acesso ou perdas 

de informação  

- Agente malicioso acede 

de forma indevida aos 

dados. 

- Indivíduo, não 

autorizado, captura 

informação através de 

acesso oculto à rede onde 

se processa as 

transferências de dados. 

- Por lapso, a instituição 

envia a documentação 

para o destinatário 

errado. 

- Transmissão de dados 

entre várias entidades de 

forma vulnerável. 

- Canais de comunicação 

inseguros. 

- Falta de anonimização 

dos sujeitos prováveis de 

ser identificados aquando 

do acesso às informações 

transferidas. 

- Uso do e-mail para troca 

de dados sem encriptação 

de mensagens. 

- Uso de tecnologia que 

pode sofrer danos 

irreversíveis. 

 

- Fuga de informação.  

- Perda ou destruição dos 

dados. 

- Afetação da imagem das 

instituições envolvidas e, 

consequentemente, dos 

indivíduos passíveis de serem 

identificados. 

- Impactos ao nível da 

veracidade da investigação. 

- Impactos ao nível da imagem 

das instituições envolvidas 

(questões relacionadas com 

bom nome). 

 

Baixa 
Alta Médio 

R2 

Ocorre um 

incidente a nível 

da segurança da 

informação 

- Um indivíduo entra na 

rede e, maliciosamente, 

destrói os dados. 

- Um indivíduo entra na 

rede e, maliciosamente, 

altera os dados.  

- Falhas de segurança que 

comprometam a 

preservação ou 

transferência dos ficheiros 

de dados. 

- Destruição dos dados. 

- Modificação dos dados. 

- Acesso indevido e 

desautorização aos dados. 

- Impactos ao nível da 

veracidade da investigação. 

 

Baixa 
Alta Médio 
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- Existência de um 

antivírus desatualizado e 

desadequado ao Sistema 

Operativo. 

- Imprecisões na 

realização de backups. 

- Falhas na utilização de 

um servidor restrito. 

 

R3 

Divulgação 

acidental de 

dados não 

codificados 

- O investigador (ou 

outro membro da 

equipa) divulga, 

involuntariamente, os 

dados históricos das 

instituições. 

- O investigador (ou 

outro membro da 

equipa) partilha os dados 

sem cautela. 

- Uso de tecnologia 

pessoal.  

- Falhas humanas. 

- Acesso indevido a dados 
pessoais através de 
documentos sem critérios 
de anonimização.  
- Ausência de 
consentimentos que 
envolvam a codificação de 
dados que permitam 
identificar um sujeito ou a 
própria instituição. 
 

- Acesso indevido a dados da 

investigação. 

- Acesso indevido a dados, 

indiretamente, pessoais. 

- Apropriação dos dados para 

outras investigações. 

- Impactos ao nível da imagem 

das instituições envolvidas 

(questões relacionadas com 

bom nome). 

- Exposição indevida das 

informações da investigação 

podendo ocorrer plágio. 

 

 

Baixa 
Alta Médio 

R4 

Manipulação ou 

eliminação de 

dados das 

instituições 

- Um indivíduo adultera 

os dados históricos das 

instituições. 

- Um indivíduo elimina, 

de forma maliciosa ou 

involuntária, os dados da 

instituição. 

- Permissão de acesso a 

base dos dados da 

instituição Y sem 

restrições. 

- Acesso a bases de dados 
com assuntos sensíveis ao 

- Perdas ou danos relativos à 

informação. 

- Impactos ao nível da 

interrupção das investigações. 

- Consequências para a ciência 

e a sua evolução. 

 

Baixa 
Alta Médio 
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nível do prestígio da 
própria instituição. 
- Acesso a assuntos e 
dados de teor complexo 
sem restrições. 
- Falta de limitações na 

visualização do conjunto 

dos dados da instituição y. 

- Ausência de meios que 

regularizem questões de 

privacidade quer da 

instituição como dos seus 

colaboradores. 

- Consequências ao nível das 

vidas profissionais dos 

investigadores que pudessem 

estar envolvidos. 

- Invasão da esfera privada da 

instituição ou dos próprios 

investigadores/tratadores. 

- Multa da CNPD. 

 

R5 

Abandono, por 

uma das 

instituições 

participantes, do 

estudo 

- Pessoa responsável 
pela participação da 
sua instituição no 
estudo decide recusar a 
participação no estudo. 

- Existência de acordos 

verbais sem qualquer valor 

jurídico. 

- Ausência de estipulação 

de prazos para cada uma 

das fases de interação com 

as instituições. 

- Ausência de acordos com 

valor jurídico, como 

consentimentos 

informados. 

 

- Desvios das garantias 
abordadas verbalmente pelas 
instituições.  
- Impactos face à 
continuidade da 
investigação. 
- Impactos ao nível de atrasos 
da investigação. 
 

 

Baixa 
Alta Médio 
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ANÁLISE DO RISCO (deverá considerar os seguintes fatores): 

Verosimilhança 

dos eventos e 

consequências: 

Grelha de medição do risco: 

 

 

Natureza das 

consequências 

(magnitude): 

A natureza das consequências advém dos riscos identificados, bem como dos cenários 

das ameaças e das ameaças que exploram vulnerabilidades dos projetos. 

 

   

 Quando envolve dados pessoais, inconformidade com consentimentos ou falta 
deles (revelação da identidade dos participantes ou ausência de autorização), 
inconformidade com o RGPD, envolvência da CNPD – magnitude elevada. 

 Quando envolve a continuidade da investigação, saída dos participantes do 
estudo – magnitude elevada. 
 

Fatores de risco 
(complexidade, 

temporais e de 

volatilidade, eficácia 

dos controlos 

existentes, níveis de 

confiança): 

 Tempo de afetação da investigação se os riscos ocorrerem. 

 Número de ocorrências do risco durante o tempo em que decorre a 
investigação. 

 Tipologias de dados afetados. 

 Efetiva aplicação dos controlos aspirados. 

 Acompanhamento contínuo do projeto face à análise dos riscos. 
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AVALIAÇÃO DO RISCO (o resultado deve ser registado, comunicado e validado):  

Os controlos a implementar deverão ser priorizados pela organização de acordo com a 

sua estratégia face ao risco. É necessário ter em atenção se é efetuado algum dos 

tratamentos identificados como possíveis de resultar num risco elevado. Com base na 

tabela (ver Tabela 6) dos dados descritos, será possível validar se o processo deve estar 

sujeito a um DPIA ou não, de forma a garantir conformidade com o Artigo 35. Ainda 

assim, se não se enquadrar totalmente nas alíneas da referida tabela uma AIPD 

acrescenta valor aos projetos, garantindo visibilidade quanto à preocupação dos projetos 

de estar em conformidade com o RGPD, sendo também uma metodologia preventiva.  

 

Resultados da análise do risco 

(através de comparações):  

 Aplicação de medidas adequadas que visam 
mitigar o risco. 

 Prevê-se que após a aplicação das medidas o 
risco residual seja de classificação “Baixa”. 

 Indispensabilidade da realização da Avaliação 
do Impacto sobre Proteção de Dados (AIPD) – 
conforme o risco destacado na Tabela 6 (ver 

Tabela 6), embora possa ser subjetiva a sua 
necessidade. 

Ação suplementar (pode ser: não fazer 

nada; considerar opções de tratamento do risco; 

realizar análises suplementares; controlar os 

riscos existentes; reconsiderar os objetivos):  

 Controlar, continuamente, os riscos através 
das opções de tratamento. 

 Controlar os riscos através da execução das 
medidas e da aplicação de medidas novas 
conforme a contínua análise aos riscos. 

 Desenvolvimento da AIPD. 

 Elaboração de um Plano de Gestão de Dados e 
consequente adoção de políticas de 
investigação. 

 

A avaliação dos riscos através da caracterização da sua probabilidade de ocorrência e do 

impacto para os titulares dos dados pode resultar em: 

1. Resultado de um risco aceitável onde não são identificados riscos relevantes para 

se mitigar e o processo chega ao fim.  

 2. Resultado de um risco não aceitável e é identificado um ou mais riscos que 

requerem atenção, procedendo-se à fase de mitigação do risco.
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TRATAMENTO DO RISCO (selecionar e implementar opções para abordar o risco):  
- Selecionar a(s) opção(ões) mais adequada(s) para o tratamento do risco envolve a ponderação dos 
potenciais benefícios que resultem da relação entre a consecução dos objetivos e os custos, o esforço ou as 
desvantagens da implementação 
 

Delinear opções de tratamento do 

risco: 

 

As opções para o tratamento do risco poderão 

envolver uma ou mais das seguintes ações que visam a 

mitigação do risco: 

 

Mitigar o risco – através da adoção de medidas que 

visam reduzir o impacto ou a probabilidade do risco 

(para níveis considerados aceitáveis); 

Aceitar (tolerar) o risco – consiste em não adotar 

nenhuma ação específica para modificar o risco; 

Transferir o risco – consiste em transferir (num 

todo ou em parte) a responsabilidade pelo risco ou as 

suas consequências para terceiros; 

Remover a fonte de risco – consiste em 

interromper a atividade que dá origem ao risco, após 

constatar que o risco é inaceitável. 

Proteger – quando se pretende proteger um ativo da 

exploração de uma vulnerabilidade através da 

remoção da mesma, podendo ser através da aplicação 

de políticas, formação e treino dos utilizadores e/ou 

da aplicação de tecnologias; 

Planeamento e implementação do 

tratamento do risco: 

O tratamento dos riscos identificados está detalhado 

na Matriz para apresentação de soluções, mais 

especificamente medidas que visam controlar os 

riscos. 

 

Avaliar a eficácia do tratamento 

(decidir se os riscos residuais são aceitáveis): 

Os riscos residuais são de um nível baixo, sendo 

considerados riscos aceitáveis. 

Realizar tratamento suplementar (se 

necessário): 

Não é necessário proceder a tratamento suplementar, 

porém a monitorização é extremamente necessária 

para garantir a implementação do tratamento do risco 

e assegurar que as diferentes formas de tratamento 

resultam e permanecem eficazes. O próprio 

tratamento de risco pode introduzir novos riscos que 

precisam de ser coordenados. 
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Medidas:  
Tabela 4 - Medidas de controlo adequadas à Gestão dos Riscos 

ID Medidas 

Controlos 

norma ISO 

27001:2013 

M1 Aplicar consentimento informado global 
Deter de um consentimento que englobe todos os, direta e 

indiretamente, envolvidos salvaguardando todas as partes implicadas. 
 

M2 
Armazenar os consentimentos em local 

geograficamente distinto da restante documentação 

Os dados recolhidos ao longo da investigação devem ser armazenados 

num local próprio e exclusivo para evitar que seja um instrumento de 

identificação dos envolvidos. 

A.18.1.3; 

A.18.1.4; 

M3 Definir políticas para a segurança da informação 

Um conjunto de políticas para a segurança da informação deve ser 

definido, aprovado pela gestão, publicado e comunicado aos 

colaboradores e partes externas relevantes.  

A.5.1.1 

M4 Adotar política de dispositivos móveis 
Deve ser adotada uma política e as respetivas medidas de segurança para 

gerir os riscos introduzidos pela utilização de dispositivos móveis.  
A.6.2.1 

M5 
Implementar medidas de segurança relativas a 

teletrabalho  

Deve ser implementada uma política e as respetivas medidas de 

segurança para proteger a informação acedida, processada ou 

armazenada em locais de teletrabalho. 

A.6.2.2 

M6 
Adotar ações de consciencialização, educação e 

formação em segurança da informação 

Todos os colaboradores da organização e, quando relevante, os 

prestadores de serviço devem ser destinatários de ações de 

consciencialização, educação e formação apropriadas, bem como de 

atualizações regulares nas políticas e procedimentos da organização que 

sejam relevantes para o desempenho da sua função. 

A.7.2.2 

M7 Proceder à eliminação de suportes de dados 

Os suportes de dados devem ser eliminados de forma segura, quando 

deixarem de ser necessários, através da utilização de procedimentos 

formais. Eliminar de dados (pessoais ou outros) e cópias de dados assim 

que deixem de ser necessários. 

A.8.3.2 

M8 Aplicar restrições de acesso à informação 
O acesso à informação e funções de sistema das aplicações deve ser 

limitado de acordo com a política de controlo de acesso. 
A.9.4.1 
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M9 
Aplicar medidas para a proteção contra ameaças 

externas e ambientais 

Devem ser concebidas e aplicadas medidas de proteção física contra 

desastres naturais, ataques maliciosos ou incidentes. O local equipado 

com detetores de incêndio. 

A.11.1.4 

M10 
Adotar e implementar controlos contra código 

malicioso 

Devem ser implementados controlos de deteção, prevenção e 

recuperação para proteger contra código malicioso, em conjugação com 

ações apropriadas de consciencialização dos utilizadores. Tentativas de 

acesso não-autorizadas são registadas. A atualização de aplicações e do 

sistema operativo deve ser contínua bem como, a existência de solução 

antivírus atualizada. 

A.12.2.1 

M11 Proteger a informação registada 
Os recursos de registo e as informações registadas devem ser protegidas 

contra a adulteração e acesso não autorizado.  
A.12.4.2 

M12 Monitorar a rede 
As redes devem ser geridas e controladas para proteger a informação nos 

sistemas e nas aplicações. 
A.13.1.1 

M13 
Aplicar políticas e procedimentos de transferência 

de informação 

Devem existir políticas, procedimento e controlos formais para proteger 

a transferência de informação. 
A.13.2.1 

M14 Seguir acordos sobre transferência de informação 
Os acordos devem endereçar a transferência segura de informação de 

negócio entre a organização e entidades externas. 
A.13.2.2 

M15 
Adotar medidas de segurança relativas a mensagens 

eletrónicas 

A informação contida nas mensagens eletrónicas deve ser protegida de 

forma apropriada, através da encriptação da informação. 
A.13.2.3 

M16 
Adotar acordos de confidencialidade ou não 

divulgação 

Devem ser identificados, revistos regularmente e documentados os 

requisitos para acordos de confidencialidade ou de não divulgação que 

reflitam as necessidades da organização para a proteção da informação. 

A.13.2.4 

M17 
Assegurar a privacidade e proteção de dados 

pessoais 

A privacidade e a proteção de dados pessoais devem ser asseguradas 

conforme estabelecido pela legislação e regulamentação relevante, onde 

aplicável. 

A.18.1.4 
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Matriz para apresentação de soluções para as situações de risco alto e médio: 
 

 

Tabela 5 - Matriz para apresentação de soluções nos casos em que se verificam riscos altos ou médios 

ID 

Valor do 

Risco 

Calculado 
Tratamento 

Controlos a implementar 

(V) (C) 
Risco 

Residual Medidas 

B M A 

R1    Mitigar o risco 
M3, M5, M8, M10, M12, M13, M14, 

M15, M16 
B B Baixo 

R2    Mitigar o risco M7, M8, M10, M11, M12 B B Baixo 

R3    Mitigar o risco M1, M2, M16, M17 B B Baixo 

R4    Mitigar o risco M4, M5, M6, M7, M8, M11, M13, M14 B B Baixo 

R5    Mitigar o risco M1, M2, M16 B B Baixo 
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Legendas: 

Risco Alto 

Risco Médio 

Risco Baixo 

 

NOTAS: 

Para cada questão da avaliação deve-se identificar a estratégia de risco a abordar. Para 

os riscos classificados como baixos pode-se, eventualmente, escolher a opção de aceitar 

o risco, no entanto isso não deve ser aceitável dos riscos médios para cima. Para a 

mitigação de cada risco deve-se identificar se efetivamente é necessário a implementação 

de controlos de segurança ou se basta definir um controlo a nível processual, como um 

procedimento ou uma política interna, para poder garantir a conformidade com o 

regulamento e mitigar o risco.  

Como tal, para cada questão da avaliação pode ser identificados controlos para mitigar 

os riscos associados às vulnerabilidades tanto com base em controlos de segurança como 

na definição de políticas ou procedimentos para acomodar a conformidade com o RGPD. 

Para a implementação de cada controlo, deve-se ainda estimar o esforço envolvido, 

permitindo dessa forma detalhar um plano de implementação de medidas para mitigar 

os riscos, e identificar os riscos que podem ser mitigados com menor esforço e trazer 

benefícios imediatos para o negócio.  

 

 
Tabela 6 - Esquema de tratamentos de dados que potencializam o risco (Artigo 29º WP): 

Tratamentos sujeitos a risco Descrição 

Avaliação ou classificação, incluindo 
definição de perfis dos indivíduos e 
processamento automatizado de dados  

Especialmente informação relacionada 
com o desempenho profissional, 
situação económica, saúde, 
preferências pessoais ou interesses, 
confiabilidade ou comportamento, 
localização ou deslocações.  
 

Processamento automatizado de dados 
com consequências legais (efeitos 
jurídicos) 
 

Em que sejam tomadas decisões legais 
para e sobre o titular dos dados, ou 
decisões de efeito semelhante.  
 

Controlo sistemático: processamento 
de dados utilizados para observar, 
monitorar ou controlar indivíduos 
(titulares dos dados) 
 

Incluindo dados recolhidos através de 
monitoramento sistemático em locais 
públicos (dados que podem ser 
recolhidos em momentos que os 
titulares dos dados não estão cientes de 
quem e porquê que estão a ser 
recolhidos, bem como a forma como 
podem ser utilizados esses dados).  
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Processamento de dados sensíveis 
(incluindo categorias especiais de 
dados):  
- Opiniões políticas  
- Origem racial ou étnica 
- Crenças religiosas ou filosóficas 
- Associação a sindicatos 
- Dados genéticos 
- Dados biométricos 
- Dados relativos a saúde  
- Dados relativos à vida sexual ou 
orientação sexual de um indivíduo  
 

Quando são processados dados 
sensíveis, de acordo com o especificado 
no RGPD porque estão associados a 
atividades privadas e familiares.  
 

Processamento de dados em grande 
escala  
 

Processamento de dados de um 
número elevado de indivíduos, ou um 
elevado volume ou com uma grande 
extensão geográfica.  
 

Processamento sobre conjuntos de 
dados que tenham sido combinados  
 

Por exemplo dados com origem em 
diferentes fontes ou resultantes de 
operações com diferentes propósitos.  
 

Processamento de dados de indivíduos 
considerados vulneráveis  
 

Como crianças, idosos e indivíduos 
com incapacidades.  
 

Processamento de dados através do uso 
de novas tecnologias  
 

Quando são utilizadas novas 
tecnologias, seja no mercado, seja nova 
na organização.  
 

Transferência de dados para fora da 
União Europeia  
 

Quando dados processados ou por 
processar são transferidos para fora da 
UE.  
 

Processamento de dados que possa 
impedir indivíduos de exercer direitos  
 

Ou de usufruir de serviços ou 
contratos.  
 

Processamento de novos tipos de dados 
pessoais  
 

Quando é realizado o processamento de 
novos tipos de dados que não eram 
processados antes.  
 

Novos tipos de processamento de 
dados  
 

Quando são realizados novos tipos de 
processamento de dados que não eram 
realizados antes.  
 

 

Legenda:  
 
  Risco identificado no projeto possível de resultar num risco elevado 
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Anexo M: Estruturação da Gestão de Risco relativa ao Projeto 3 

Gestão do Risco 
PROJETO: Pontos de vista de especialistas envolvidos na 

edição de genoma  

 
ISO 31 000:2018 | ISO/IEC 27005:2018 (E) | ISO/IEC 27001:2013 

 

Risco: 

- A incerteza no cumprimento dos objetivos 
- Um efeito de um desvio tendo em conta o que era esperado e 
pode revelar-se positivo, negativo ou ambos 
- Pode abordar, criar ou tornar-se em oportunidades ou ameaças 
 

Gestão do risco:  - Atividades coordenadas que visam controlar e dirigir uma 
organização no que afeta ao risco 

Fonte do risco: - Elemento que por si só ou em conjunto com outros pode 
potencializar a formação de um risco 

Evento: 

- Quando sucede um conjunto de circunstâncias que se traduzam 
numa ocorrência ou alteração  
- Pode ter uma ou mais ocorrências, várias causas e várias 
consequências 
- Pode consistir em algo esperado que não ocorra 
- Pode consistir em algo que não é esperado mas que ocorre 
- Pode ser uma fonte do risco 

Consequência: 

- Fruto de um evento que atinja os objetivos 
- Possibilidade de ser certa ou incerta 

- Possibilidade de ter efeitos positivos ou negativos, diretos ou 

indiretos nos objetivos 

- As consequências podem ser manifestadas qualitativa ou 

quantitativamente 

- As consequências podem intensificar-se através de efeitos em 

cascata e cumulativos 

Verosimilhança: - Possibilidade de ocorrer algum acontecimento 
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Controlo: 

- Ações que mantém ou modificam o risco 
- Inclui qualquer processo, política, dispositivo, práticas, ações 
que mantenham ou modifiquem o risco 
- Nem sempre resulta no pretendido, ou assumido, efeito de 
modificação 
 

 
Figura 1 - Fases do processo de gestão do risco 

Fonte: Norma ISO 31000:2018 (2018) 

 

Identificação do objetivo: a gestão do risco visa identificar quais os objetivos a 

serem alcançados, sendo que os mesmos devem ser claros e acompanhados de 

informações relevantes, pois permitirão identificar corretamente os seus riscos. 

Definição do contexto: necessita da definição de diretrizes e procedimentos 

necessários para auxiliar o processo de gestão do risco no seu ambiente, compreendendo 

duas perspetivas complementares: 

 Contexto externo: considera o ambiente externo do projeto em questão, 

compreendendo fatores como: cultural, social, político, regulatório, financeiro, 

tecnológico, económico, entre outros. 

 Contexto interno: considera o ambiente interno do projeto em questão, tendo em 

conta fatores como: governança, estrutura organizacional, funções e responsabilidades, 
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políticas, estratégias, capacidades, competências, sistemas de informação, processos de 

tomada de decisão, relações com as partes interessadas, cultura organizacional, entre 

outros. 

Identificação de riscos: esta fase requer a compreensão, levantamento e 

organização de informações que se relacionam com os riscos, podendo impedir, 

degradar, retardar, criar, intensificar ou acelerar o cumprimento dos objetivos do 

projeto. Por isso mesmo, é necessário identificar as fontes de risco, possíveis áreas de 

impactos, eventos e causas (fatores de risco), observando as consequências e potenciais 

impactos mesmo que estes não estejam sob possível controlo. 

Análise do risco: detalhar a probabilidade e o impacto associado às causas e 

consequências negativas ou positivas, para cada evento de risco identificado, 

determinando os níveis de riscos. 

Avaliação do risco: diz respeito à avaliação realizada ao nível de risco para ser 

possível determinar a ordem de prioridade, bem como o grau de intensidade a que os 

riscos devem ser tratados. 

Tratamento de riscos: este processo, designado como cíclico, inicia-se na 

apreciação dos controlos existentes, na avaliação dos níveis de riscos (podendo estes ser 

aceitáveis ou toleráveis) e, posteriormente, na análise da relação custo-benefício, na 

melhoria dos controlos e na implementação de um novo método de tratamento de riscos 

(se os riscos forem designados como inaceitáveis).  

As opções de tratamento (podem ser combinadas), são: 

 Mitigar o risco - através da adoção de medidas que visam reduzir o impacto ou 

a probabilidade do risco (para níveis considerados aceitáveis). 

 Aceitar (tolerar) o risco – consiste em não adotar nenhuma ação específica 

para modificar o risco. 

 Transferir o risco – consiste em transferir (num todo ou em parte) a 

responsabilidade pelo risco ou as suas consequências para terceiros. 

 Remover a fonte do risco – consiste em interromper a atividade que dá 

origem ao risco, após constatar que o risco é inaceitável. 

 Proteger: quando se pretende proteger um ativo da exploração de uma 

vulnerabilidade através da remoção da mesma, podendo ser através da aplicação 

de políticas, formação e treino dos utilizadores e/ou da aplicação de tecnologias. 

Planos de ação: O tratamento deve ser descrito num plano de ação. Em seguida, o 

plano deve ser monitorizados para verificar se os níveis de risco estão a diminuir com 

os controlos implementados. Após essa avaliação deve ser verificado o nível risco 

depois dos controlos e outros fatores de mitigação forem estabelecidos (risco residual). 
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Caso o nível de risco residual não seja considerado aceitável, devem ser implementados 

novos controlos iniciando uma nova fase de tratamento. 

Planos de contingência: Elaborar e implementar um planeamento de ações e 

medidas necessárias, devendo mantê-las prontamente disponíveis, para reduzir os 

impactos decorrentes da materialização de um risco. 

Monitoramento: Esta etapa é um processo cíclico de avaliação, com frequência 

definida para cada contexto, e consiste em acompanhar a eficácia da gestão de risco, 

através da análise crítica do conjunto de riscos identificados a que o projeto possa estar 

exposto, assim como os seus indicadores, desde a documentação e comunicação das 

lições aprendidas ao longo do Processo de Gestão de Riscos, a fim de diagnosticar e 

corrigir eventuais incompatibilidades e inadequações, favorecendo assim o seu contínuo 

aperfeiçoamento. 

Comunicação: A comunicação com todas as partes interessadas constitui um fator 

determinante para o sucesso da Gestão de Riscos ao permitir o fluxo eficaz de 

informações, definindo o contexto de forma apropriada como apoio de diversas áreas de 

conhecimento para identificar e analisar riscos, levando em conta diferentes pontos de 

vista.  
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Órgãos Responsáveis:__________________________________ 

Funções de Supervisão:_________________________________ 

 

 

1.PRINCÍPIOS  

Os princípios estão alinhados com os enunciados na norma ISO 31000:2018, na 

ISO/IEC 27005:2018 (E) e na NP ISO/IEC 27001:2013, servindo de base para a gestão 

do risco no projeto intitulado “Pontos de vista de especialistas envolvidos na edição do 

genoma” realizado no Departamento de Biologia Molecular - ICBAS e no Instituto de 

Investigação e Inovação em Saúde - i3S contribuindo com orientações para o 

estabelecimento da estrutura e dos processos da gestão do risco do projeto.   

Esta metodologia pretende servir como uma pré-avaliação dos riscos em processos 

de tratamento de dados pessoais ou não, com base numa avaliação que permita validar 

se esses processos podem constituir um risco elevado para os titulares, e como tal, se os 

processos devem ser sujeitos a uma um Avaliação do Impacto sobre Proteção de Dados 

AIPD e/ou (somente) a um Plano de Gestão de Dados (PGD). 

Adicionalmente pretende-se ainda validar a conformidade dos processos com o 

regulamento e identificar um conjunto de medidas e controlos de segurança adequados 

para garantir a conformidade e mitigar os riscos identificados. 
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Sobre o projeto de investigação: 

Título do projeto: 
 

Pontos de vista de especialistas envolvidos na edição de genoma 

Data de início/fim: 
junho de 2018 - agosto de 2019 (prevê-se que termine no ano de 

2021) 

Fase de investigação:  Encontra-se na primeira fase de entrevistas 

Domínio da 

investigação: 
Edição de genoma, área da biomédica com ponte às ciências sociais 

Âmbito: 

 Projeto que faz parte de um consórcio europeu em que o 
intuito principal passa por melhorar a eficiência de 
edição de genoma. Este projeto insere-se numa rede de 
diferentes projetos que se correlacionam, porque aborda 
as questões éticas que estudam a temática de edição de 
genoma. 

 Envolve entrevistas e o armazenamento de áudios sobre 
o tema em si numa perspetiva científica, ética e 
regulatória.  

 O método das entrevistas percorre um conjunto de 
questões onde os participantes partilham os seus 
pensamentos, opiniões, pontos de vista e argumentos 
sobre o tópico mencionado. Ainda, a proposta de alguns 
exercícios. 

 

Objetivos: 

 Visa obter um conhecimento aprofundado sobre o potencial 
de edição de genoma 

 Estudar os obstáculos a nível científico, ético e legal inerentes 
ao tema em si através de entrevistas a peritos no assunto em 
questão 
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ÂMBITO (definição do âmbito da realização da gestão de risco): 

Objetivos (e decisões que precisam de ser 

tomadas): 

 Criação e proteção do valor estabelecido na 
missão do projeto e da instituição. 

 Melhoria contínua: 
 Melhoria na integração da gestão de 

risco na atividade geral. 
 Melhoria na qualidade de apreciação 

do risco. 
 Melhorias na estrutura. 
 Melhorias na celeridade da tomada de 

decisões. 
 Resolução dos riscos que possam ou não afetar 

a continuação da investigação. 

Resultados esperados (nas etapas do 

processo): 

 Conformidade com o RGPD. 
 Assegurar a privacidade aos titulares dos 

dados. 
 Conformidade com as políticas de ética. 
 Ser um modelo de referência do cumprimento 

do RGPD. 
 Resolução dos riscos elevados e médios. 
 Controlo das ameaças e fontes de risco. 
 Atenuar as vulnerabilidades. 
 Diminuir e controlar as consequências para 

todos os envolvidos no projeto. 
 Implementar medidas de segurança. 

 Adotar medidas de gestão de dados de 
investigação (através de ferramentas que 
visem a sua gestão). 

Ferramentas e técnicas (para apreciar o 

risco): 

 Escalas numéricas para a medição dos riscos. 
 Classificação das consequências e da 

verosimilhança. 

 Matriz de cálculo do valor risco: estratégia de 
medição do nível de risco. 

 Matriz para apresentação de soluções para as 
situações de risco alto e médio. 

 Matriz de classificação do risco. 

 

 

 

CONTEXTO (interno e externo): 

Contexto externo da organização 
(fatores sociais, culturais, políticos, legais, 
regulamentares, financeiros, tecnológicos, 
económicos e ambientais, fatores que afetam os 
objetivos da organização, 
relações, perceções, valores, necessidades e 
expectativas das partes interessadas externas; 
relações contratuais e compromissos; 
a complexidade das ligações em rede e 

dependências): 
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Contexto interno da organização 
(visão, missão e valores; governação, estrutura 
organizacional, funções e responsabilizações; 
estratégia, objetivos e políticas; cultura da 
organização; normas, linhas de orientação e 
modelos adotados pela organização; capacidades, 
entendidas como recursos e conhecimento (p. ex. 
capital, tempo, pessoas, propriedade intelectual, 
processos, sistemas e tecnologias); 
dados, sistemas de informação e fluxos de 

informação; relações com partes interessadas 

internas tomando em consideração os seus 

valores e perceções; 

relações contratuais e compromissos; 

interdependências e interligações):  

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO: 

Tipos de riscos 
(magnitude dos riscos 

em relação aos 

objetivos/ riscos que 

possam afetar os 

resultados e os 

objetivos): 

 

Relacionados com: 

 Incumprimento do consentimento informado: 
- Identificação dos participantes (contra a sua vontade) 

- Partilha indevida de informação de carácter privado 

- Dispersão ou perda de informação (filmagens, consentimentos, respostas aos 

questionários) 

 Inconformidade com o RGPD: 
- Incumprimento do zelo pela privacidade dos titulares dos dados; 

 

 Inconformidade com as políticas de éticas; 
 Ausência da planificação e gestão de dados; 
 Falhas de segurança: 

 

Critérios de 

avaliação (para 

medir a significância 

dos riscos/suportar os 

processos de tomada 

de decisão; deverão 

refletir valores, 

objetivos e recursos da 

organização): 

 Determinação da consequência: 
- Quanto tempo se prevê que atrase o projeto (Baixo – 1 mês; Médio – 3 meses; Alta 

– 6 meses) 

 Determinação da verosimilhança: 
- Escala de número de ocorrências durante o tempo de vida do projeto 
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Estratégia de 

definição e 

medição das 

consequências 
(quer positivas, quer 

negativas): 

 

Classificação das consequências: 

 
Tabela 1 - Medição das consequências 

Consequência (C) Baixa Média Alta 

Quanto tempo se 

prevê que atrase o 

projeto 

1 Mês 3 Meses 6 Meses 

 

Estratégia de 

definição e 

medição da 

verosimilhança: 

Classificação da verosimilhança: 
 

Tabela 2 - Medição da verosimilhança 
 

Verosimilhança (V) Baixa Média Alta 

Número de 

ocorrências 

durante o projeto 

0-2 3-4 5 ou mais 

Determinação 

do nível de 

risco (através das 

medições): 

Matriz de cálculo do valor do risco: 

Calcular o risco para cada conjunto de ameaças através de uma matriz de risco com valores 

predefinidos comparando os valores dos ativos aos níveis de probabilidade/verosimilhança e 

consequência/impacto. 

Tabela 3 - Matriz de cálculo do risco 

  
R = C x V 

Consequência (C) 

Baixa Média Alta 

V
e

ro
sim

ilh
a

n
ça

 (V
) 

Baixa Baixa Baixa Média 

Média Baixa Média Alta 

Alta Média Alta Alta 
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A Avaliação do Risco é feita através da representação numa Matriz de Risco, 

considerando as dimensões Verosimilhança e Consequências. 

Para os riscos identificados foram identificados ameaças, vulnerabilidades (exploradas 

pelas ameaças), possíveis consequências e impactos. Depois de calculado o risco são 

identificadas medidas de segurança baseadas, ou não, nos controlos da norma 

27001:2013.  

Posteriormente, para cada risco identificado foram calculados os valores da 

consequência e verosimilhança (numa escala de 5 valores com classificação de baixo, 

médio e alto). Com o intuito de calcular o valor do risco, multiplicou-se a consequência 

(C) pela verosimilhança 

 

 

Figura 2 - Determinação do valor do risco considerando a Consequência (C) e a Verosimilhança (V) 

 

Podemos expressar o risco pela combinação dos fatores da consequência de um 

evento, também designado por impacto e pela incerteza da ocorrência, também 

designado por verosimilhança.  

 
A redução do risco é conseguida através da implementação de controlos. Controlos 

são medidas como, por exemplo, a implementação de processos, políticas ou práticas nas 

organizações que resultem na modificação do nível de risco (ISO, 2013).  

Ao resultado da aplicação de controlos sobre o risco denominamos de risco residual. De 

forma abstrata podemos expressar este risco através das medidas que pretendem mitigar 

o risco através dos controlos. 

 

R
is

co
 

Consequência de um evento – designado 
por impacto (C - consequência)

Incerteza da ocorrência – designado por 
verosimilhança (V - verosimilhança)

Risco = Consequência * Verosimilhança
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IDENTIFICAÇÃO DO RISCO: 

Classificação do risco: 

ID Risco 

Ameaças e 

oportunidades de risco Vulnerabilidades 

Possíveis 

consequências e 

Impactos 

Verosimilha

nça (V) 

Consequênci

a (C) 

Valor 

do 

Risco 

R1 

Divulgação dos 

dados recolhidos 

não codificados 

 

- Um sujeito perde os 

consentimentos. 

- Um sujeito perde os 

áudios. 

- Um terceiro elemento 

acede ao histórico da 

plataforma comunicativa. 

- Um indivíduo acede aos 

consentimentos e à 

restante informação e 

consegue assimilar a 

correspondência dos 

dados. 

- Armazenamento dos 

dados em pen e 

computador pessoal. 

- Informação armazenada 

em conjunto. 

- Dados recolhidos que 

permitem identificar os 

participantes do estudo. 

 

- Acesso indevido a dados 

pessoais como é o caso de 

opiniões e crenças sobre a 

temática em questão. 

- Impacto ao nível da 

continuidade da/na 

investigação. 

- Impacto face à imagem 

dos participantes. 

- Impacto e invasão 

relativamente às suas 

vidas profissionais. 

- Multa da CNPD pelo 

incumprimento das 

minutas do 

consentimento. 

Média Alta Médio 

R2 

Acesso malicioso 

aos dados não 

codificados 

- Indivíduo rouba os 

equipamentos onde há 

dados que pertencem à 

investigação. 

- Indivíduo entra na rede 

onde há armazenamento e 

transferência de dados. 

- Uso de computador, pen 

e telemóvel pessoal no 

decorrer da investigação. 

- Partilha de áudios com 

elementos do projeto. 

- Uso irrestrito e sem 

controlo dos ativos. 

- Extravio do USB que 

serve atualmente de 

backup. 

- Saída dos participantes 

do estudo em questão. 

- Desvios das garantias 

abordadas no 

consentimento. 

Média Alta Médio 
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- Transmissão dos 

consentimentos através do 

e-mail sem encriptação.  

- Canais de comunicação 

falíveis.  

- Revelação da identidade 

dos participantes do 

estudo. 

- Perdas e danos em 
relação à informação. 
- Possibilidade de 
adulteração da informação 
e dos dados. 
 

R3 

Incidentes que 

alteram a 

informação/dado

s (voluntaria ou 

involuntariament

e) 

- Investigador, 

involuntariamente, altera 

dados na fase de 

transcrição dos áudios. 

- Investigador (ou outro 

membro da equipa) 

assume uma 

correspondência errónea 

entre o pseudónimo e a 

informação. 

- Um indivíduo anónimo 

altera a informação dos 

participantes. 

- Transmissão de dados 

entre os membros da 

equipa através de canais 

de comunicação 

suscetíveis a falhas. 

- Ausência de backups 

regulares. 

- Atribuição de 

pseudónimos 

manualmente – possíveis 

falhas humanas. 

- Fuga de informação.  

- Perda ou destruição dos 

dados. 

- Adulteração da 

informação. 

- Impactos na veracidade 

do estudo. 

- Impactos na evolução da 

ciência. 

Média Alta Médio 

R4 

Ocorre um 

incidente a nível 

da segurança da 

informação 

- Um indivíduo entra na 

rede e, maliciosamente, 

destrói os dados. 

- Um indivíduo entra na 

rede e, maliciosamente, 

altera os dados. 

- Falhas de segurança que 

comprometam a 

preservação ou 

transferência dos ficheiros 

de dados. 

- Existência de um 

antivírus desatualizado e 

- Destruição dos dados. 

- Modificação dos dados. 

- Acesso indevido e 

desautorizado aos dados. 

- Impactos ao nível da 

veracidade da 

investigação. 

 

Média Alta Médio 
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desadequado ao Sistema 

Operativo. 

- Imprecisões na 

realização de backups. 

- Falhas na utilização de 

um servidor restrito. 
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ANÁLISE DO RISCO (deverá considerar os seguintes fatores): 

Verosimilhança 

dos eventos e 

consequências: 

Grelha de medição do risco: 

 

 

Natureza das 

consequências 

(magnitude): 

A natureza das consequências advém dos riscos identificados, bem como dos cenários 

das ameaças e das ameaças que exploram vulnerabilidades dos projetos. 

 

   

 Quando envolve dados pessoais, inconformidade com consentimentos ou falta 
deles (revelação da identidade dos participantes ou ausência de autorização), 
inconformidade com o RGPD, envolvência da CNPD - magnitude elevada. 

 Quando envolve a continuidade da investigação, saída dos participantes do 
estudo – magnitude elevada. 

 
Fatores de risco 
(complexidade, 

temporais e de 

volatilidade, eficácia 

dos controlos 

existentes, níveis de 

confiança): 

 Tempo de afetação da investigação se os riscos ocorrerem. 

 Número de ocorrências do risco durante o tempo em que decorre a 
investigação. 

 Tipologias de dados afetados. 

 Efetiva aplicação dos controlos aspirados. 

 Acompanhamento contínuo do projeto face à análise dos riscos. 
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AVALIAÇÃO DO RISCO (o resultado deve ser registado, comunicado e validado):  

Os controlos a implementar deverão ser priorizados pela organização de acordo com a 

sua estratégia face ao risco. É necessário ter em atenção se é efetuado algum dos 

tratamentos identificados como possíveis de resultar num risco elevado. Com base na 

tabela (ver Tabela 6) dos dados descritos, será possível validar se o processo deve estar 

sujeito a um DPIA ou não, de forma a garantir conformidade com o Artigo 35. Ainda 

assim, se não se enquadrar totalmente nas alíneas da referida tabela uma AIPD 

acrescenta valor aos projetos, garantindo visibilidade quanto à preocupação dos projetos 

de estar em conformidade com o RGPD, sendo também uma metodologia preventiva.  

 

Resultados da análise do risco 

(através de comparações):  

 

 Aplicação de medidas adequadas que visam 
mitigar o risco. 

 Prevê-se que após a aplicação das medidas o 
risco residual seja de classificação “Baixa”. 

 Indispensabilidade da realização da Avaliação 
do Impacto sobre Proteção de Dados (AIPD) – 
conforme o risco destacado na Tabela 6 (ver 
Tabela 6), embora possa ser subjetiva a sua 
necessidade. 

Ação suplementar (pode ser: não fazer 

nada; considerar opções de tratamento do risco; 

realizar análises suplementares; controlar os 

riscos existentes; reconsiderar os objetivos):  

 Controlar, continuamente, os riscos através 
das opções de tratamento. 

 Controlar os riscos através da execução das 
medidas e da aplicação de medidas novas 
conforme a contínua análise aos riscos. 

 Desenvolvimento da AIPD. 

 Elaboração de um Plano de Gestão de Dados e 
consequente adoção de políticas de 
investigação. 

 

A avaliação dos riscos através da caracterização da sua probabilidade de ocorrência e do 

impacto para os titulares dos dados pode resultar em: 

1. Resultado de um risco aceitável onde não são identificados riscos relevantes para 

se mitigar e o processo chega ao fim.  

 2. Resultado de um risco não aceitável e é identificado um ou mais riscos que 

requerem atenção, procedendo-se à fase de mitigação do risco. 
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TRATAMENTO DO RISCO (selecionar e implementar opções para abordar o risco):  
- Selecionar a(s) opção(ões) mais adequada(s) para o tratamento do risco envolve a ponderação dos 
potenciais benefícios que resultem da relação entre a consecução dos objetivos e os custos, o esforço ou as 
desvantagens da implementação 
 

Delinear opções de tratamento do 

risco: 

 

As opções para o tratamento do risco poderão 

envolver uma ou mais das seguintes ações que visam a 

mitigação do risco: 

 

Mitigar o risco – através da adoção de medidas que 

visam reduzir o impacto ou a probabilidade do risco 

(para níveis considerados aceitáveis); 

Aceitar (tolerar) o risco – consiste em não adotar 

nenhuma ação específica para modificar o risco; 

Transferir o risco – consiste em transferir (num 

todo ou em parte) a responsabilidade pelo risco ou as 

suas consequências para terceiros; 

Remover a fonte de risco – consiste em 

interromper a atividade que dá origem ao risco, após 

constatar que o risco é inaceitável. 

Proteger – quando se pretende proteger um ativo da 

exploração de uma vulnerabilidade através da 

remoção da mesma, podendo ser através da aplicação 

de políticas, formação e treino dos utilizadores e/ou 

da aplicação de tecnologias; 

Planeamento e implementação do 

tratamento do risco: 

O tratamento dos riscos identificados está detalhado 

na Matriz para apresentação de soluções, mais 

especificamente medidas que visam controlar os 

riscos. 

Avaliar a eficácia do tratamento 

(decidir se os riscos residuais são aceitáveis): 

Os riscos residuais são de um nível baixo, sendo 

considerados riscos aceitáveis. 

Realizar tratamento suplementar (se 

necessário): 

Não é necessário proceder a tratamento suplementar, 

porém a monitorização é extremamente necessária 

para garantir a implementação do tratamento do risco 

e assegurar que as diferentes formas de tratamento 

resultam e permanecem eficazes. O próprio 

tratamento de risco pode introduzir novos riscos que 

precisam de ser coordenados. 
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Medidas:  
Tabela 4 - Medidas de controlo adequadas à Gestão dos Riscos 

ID Medidas 

Controlos 

norma ISO 

27001:2013 

M1 Aplicar consentimento informado global 
Deter de um consentimento que englobe todos os, direta e 

indiretamente, envolvidos salvaguardando todas as partes implicadas. 

A.18.1.3; 

A.18.1.4; 

M2 
Armazenar os consentimentos em local 

geograficamente distinto da restante documentação 

Os dados recolhidos ao longo da investigação devem ser armazenados 

num local próprio e exclusivo para evitar que seja um instrumento de 

identificação dos envolvidos. 

 

M3 Definir políticas para a segurança da informação 

Um conjunto de políticas para a segurança da informação deve ser 

definido, aprovado pela gestão, publicado e comunicado aos 

colaboradores e partes externas relevantes.  

A.5.1.1 

M4 Adotar política de dispositivos móveis 
Deve ser adotada uma política e as respetivas medidas de segurança para 

gerir os riscos introduzidos pela utilização de dispositivos móveis.  
A.6.2.1 

M5 
Implementar medidas de segurança relativas a 

teletrabalho  

Deve ser implementada uma política e as respetivas medidas de 

segurança para proteger a informação acedida, processada ou 

armazenada em locais de teletrabalho. 

A.6.2.2 

M6 
Adotar ações de consciencialização, educação e 

formação em segurança da informação 

Todos os colaboradores da organização e, quando relevante, os 

prestadores de serviço devem ser destinatários de ações de 

consciencialização, educação e formação apropriadas, bem como de 

atualizações regulares nas políticas e procedimentos da organização que 

sejam relevantes para o desempenho da sua função. 

A.7.2.2 

M7 Proceder à eliminação de suportes de dados 

Os suportes de dados devem ser eliminados de forma segura, quando 

deixarem de ser necessários, através da utilização de procedimentos 

formais. Eliminar de dados (pessoais ou outros) e cópias de dados assim 

que deixem de ser necessários. 

A.8.3.2 

M8 Aplicar restrições de acesso à informação 
O acesso à informação e funções de sistema das aplicações deve ser 

limitado de acordo com a política de controlo de acesso. 
A.9.4.1 



 

220 
 

M9 
Aplicar medidas para a proteção contra ameaças 

externas e ambientais 

Devem ser concebidas e aplicadas medidas de proteção física contra 

desastres naturais, ataques maliciosos ou incidentes. O local equipado 

com detetores de incêndio. 

A.11.1.4 

M10 
Adotar e implementar controlos contra código 

malicioso 

Devem ser implementados controlos de deteção, prevenção e 

recuperação para proteger contra código malicioso, em conjugação com 

ações apropriadas de consciencialização dos utilizadores. Tentativas de 

acesso não-autorizadas são registadas. A atualização de aplicações e do 

sistema operativo deve ser contínua bem como, a existência de solução 

antivírus atualizada. 

A.12.2.1 

M11 Proteger a informação registada 
Os recursos de registo e as informações registadas devem ser protegidas 

contra a adulteração e acesso não autorizado.  
A.12.4.2 

M12 Monitorar a rede 
As redes devem ser geridas e controladas para proteger a informação nos 

sistemas e nas aplicações. 
A.13.1.1 

M13 
Aplicar políticas e procedimentos de transferência 

de informação 

Devem existir políticas, procedimento e controlos formais para proteger 

a transferência de informação. 
A.13.2.1 

M14 Seguir acordos sobre transferência de informação 
Os acordos devem endereçar a transferência segura de informação de 

negócio entre a organização e entidades externas. 
A.13.2.2 

M15 
Adotar medidas de segurança relativas a mensagens 

eletrónicas 

A informação contida nas mensagens eletrónicas deve ser protegida de 

forma apropriada, através da encriptação da informação. 
A.13.2.3 

M16 
Adotar acordos de confidencialidade ou não 

divulgação 

Devem ser identificados, revistos regularmente e documentados os 

requisitos para acordos de confidencialidade ou de não divulgação que 

reflitam as necessidades da organização para a proteção da informação. 

A.13.2.4 

M17 
Assegurar a privacidade e proteção de dados 

pessoais 

A privacidade e a proteção de dados pessoais devem ser asseguradas 

conforme estabelecido pela legislação e regulamentação relevante, onde 

aplicável. 

A.18.1.4 
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Matriz para apresentação de soluções para as situações de risco alto e médio: 
 

 

Tabela 5 - Matriz para apresentação de soluções nos casos em que se verificam riscos altos ou médios 

ID 

Valor do 

Risco 

Calculado 
Tratamento 

Controlos a implementar 

(V) (C) 
Risco 

Residual Medidas 

B M A 

R1    Mitigar o risco M2, M5, M6, M7, M8, M16 B B Baixo 

R2    Mitigar o risco 
M3, M4, M7, M10, M11, M12, M13, 

M14, M15, M16, M17 
B B Baixo 

R3    Mitigar o risco M10, M11, M12 B B Baixo 

R4    Mitigar o risco M3, M6, M10, M12, M13 B B Baixo 
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Legendas: 

Risco Alto 

Risco Médio 

Risco Baixo 

 

NOTAS: 

Para cada questão da avaliação deve-se identificar a estratégia de risco a abordar. Para 

os riscos classificados como baixos pode-se, eventualmente, escolher a opção de aceitar 

o risco, no entanto isso não deve ser aceitável dos riscos médios para cima. Para a 

mitigação de cada risco deve-se identificar se efetivamente é necessário a implementação 

de controlos de segurança ou se basta definir um controlo a nível processual, como um 

procedimento ou uma política interna, para poder garantir a conformidade com o 

regulamento e mitigar o risco.  

Como tal, para cada questão da avaliação pode ser identificados controlos para mitigar 

os riscos associados às vulnerabilidades tanto com base em controlos de segurança como 

na definição de políticas ou procedimentos para acomodar a conformidade com o RGPD. 

Para a implementação de cada controlo, deve-se ainda estimar o esforço envolvido, 

permitindo dessa forma detalhar um plano de implementação de medidas para mitigar 

os riscos, e identificar os riscos que podem ser mitigados com menor esforço e trazer 

benefícios imediatos para o negócio.  

 

 

Tabela 6 - Esquema de tratamentos de dados que potencializam o risco (Artigo 29º WP): 

Tratamentos sujeitos a risco Descrição 

Avaliação ou classificação, incluindo 
definição de perfis dos indivíduos e 
processamento automatizado de dados  

Especialmente informação relacionada 
com o desempenho profissional, 
situação económica, saúde, 
preferências pessoais ou interesses, 
confiabilidade ou comportamento, 
localização ou deslocações.  
 

Processamento automatizado de dados 
com consequências legais (efeitos 
jurídicos) 
 

Em que sejam tomadas decisões legais 
para e sobre o titular dos dados, ou 
decisões de efeito semelhante.  
 

Controlo sistemático: processamento 
de dados utilizados para observar, 
monitorar ou controlar indivíduos 
(titulares dos dados) 
 

Incluindo dados recolhidos através de 
monitoramento sistemático em locais 
públicos (dados que podem ser 
recolhidos em momentos que os 
titulares dos dados não estão cientes de 
quem e porquê que estão a ser 
recolhidos, bem como a forma como 
podem ser utilizados esses dados).  
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Processamento de dados sensíveis 
(incluindo categorias especiais de 
dados):  
- Opiniões políticas  
- Origem racial ou étnica 
- Crenças religiosas ou filosóficas 
- Associação a sindicatos 
- Dados genéticos 
- Dados biométricos 
- Dados relativos a saúde  
- Dados relativos à vida sexual ou 
orientação sexual de um indivíduo  
 

Quando são processados dados 
sensíveis, de acordo com o especificado 
no RGPD porque estão associados a 
atividades privadas e familiares.  
 

Processamento de dados em grande 
escala  
 

Processamento de dados de um 
número elevado de indivíduos, ou um 
elevado volume ou com uma grande 
extensão geográfica.  
 

Processamento sobre conjuntos de 
dados que tenham sido combinados  
 

Por exemplo dados com origem em 
diferentes fontes ou resultantes de 
operações com diferentes propósitos.  
 

Processamento de dados de indivíduos 
considerados vulneráveis  
 

Como crianças, idosos e indivíduos 
com incapacidades.  
 

Processamento de dados através do uso 
de novas tecnologias  
 

Quando são utilizadas novas 
tecnologias, seja no mercado, seja nova 
na organização.  
 

Transferência de dados para fora da 
União Europeia  
 

Quando dados processados ou por 
processar são transferidos para fora da 
UE.  
 

Processamento de dados que possa 
impedir indivíduos de exercer direitos  
 

Ou de usufruir de serviços ou 
contratos.  
 

Processamento de novos tipos de dados 
pessoais  
 

Quando é realizado o processamento de 
novos tipos de dados que não eram 
processados antes.  
 

Novos tipos de processamento de 
dados  
 

Quando são realizados novos tipos de 
processamento de dados que não eram 
realizados antes.  
 

 
Legenda:  
 
  Risco identificado no projeto possível de resultar num risco elevado 
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Anexo N: Avaliação do Impacto sobre Proteção de Dados relativa ao 

Projeto 1 

Informação PIA 

PIA 

Projeto 1 - Os efeitos dos métodos de treino no bem-estar dos cães de estimação e no 

vínculo entre o cão e o dono 

Nome do autor 

Maria, Nunes 

Nome do assessor 

Carla, Lopes; Joana, Rodrigues 

Nome do validador 

Catarina, Castro; Anna, Olsson 

Data de criação 

08/04/2019 

Anexos 

Projeto 1.png 

Contexto 

Visão geral 

Qual é a finalidade de tratamento considerada no âmbito da análise? 

Este projeto - intitulado "Os efeitos dos métodos de treino no bem-estar dos cães de companhia e 

no vínculo entre o cão e o dono" - pretende avaliar o efeito de diferentes métodos de treino na 

educação de cães no bem-estar dos mesmos e na sua vinculação com os donos. Para o treino e/ou 

educação de um cão, há essencialmente duas filosofias/metodologias distintas:  

- Métodos aversivos: Filosofia que assenta no uso de medo e dor para levar os animais a exibir os 

comportamentos desejados. Usam-se, por exemplo, coleiras de choque, coleiras de bicos e coleiras 

estranguladoras. 
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- Métodos positivos: Filosofia que assenta essencialmente no uso de recompensas para obter os 

comportamentos desejados. Usam-se objetos e/ou atividades que sejam recompensadoras para 

os animais,  como comida, brincadeira, ou festas.  

Apesar de haver uma grande polémica no mundo dos treinadores de cães sobre quais métodos 

serão os mais indicados, a verdade é que a ciência se tem debruçado muito pouco sobre este 

assunto. Os defensores dos métodos positivos têm atacado as metodologias aversivas por dizerem 

que estas são más para o bem-estar animal. Mas efetivamente há muito pouca investigação sobre 

o tema e, cientificamente, ainda não há uma resposta concreta a esta pergunta. 

Um problema importante aliado a esta questão de estudo é o facto de a profissão de treinador de 

cães não ser regulamentada na maior parte dos países do mundo, e portanto qualquer pessoa 

poder ser treinador de cão. 

O objeto de estudo são cães que estão nas escolas para treino de obediência (entende-se por 

ensinar o cão a sentar,  deitar, a ficar quieto, a andar à trela sem puxar, a não saltar – aquele que 

funciona como educação básica), uma vez que cães que frequentam as escolas de treino para 

resolver outros problemas de comportamento como agressividade ou ansiedade podem ter níveis 

de stress elevados inerentes (e não relacionados com a metodologia de treino associada). 

Este projeto contribuirá e trará benefícios para a promoção de relacionamentos bem-sucedidos 

com os donos dos cães, potencializando os benefícios que os humanos obtêm da ligação com os 

cães. 

 

Quais são as responsabilidades inerentes ao tratamento de dados pessoais? 

 

Intervenientes principais envolvidos na finalidade do tratamento, responsáveis 

pela recolha, processo e análise dos dados, preservação: 

- Ana Catarina Castro: investigadora principal responsável pelo projeto, pelo delineamento 

experimental, recolha e análise de dados.  

- Anna Olsson: investigadora supervisora, a quem cabe o delineamento experimental e apoio na 

análise de dados. Líder de grupo do LAS (Laboratory Animal Science) do Instituto de 

Investigação e Inovação em Saúde (i3S) e investigadora no Instituto de Biologia Molecular e 

Celular (IBMC). 

- Liliana de Sousa: Doutorada, professora e investigadora no Instituto de Ciências Biomédicas 

Abel Salazar (ICBAS), cossupervisora e delineamento experimental. 

 

Eventual apoio de estudantes de licenciatura ou mestrado que estarão sob a supervisão de 

Catarina: 

 - Danielle Fuchs e Jeniffer Barrett: aluna de mestrado auxilia na recolha e análise de dados. 

- Margarida Lencastre e Flávia Canastra: alunas de licenciatura auxilia na recolha e análise de 

dados. 
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Entidade responsável pelo tratamento: 

- Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) 

 

Instituição Proponente:  

- Instituto de Biologia Molecular e Celular (IBMC/UP) 

 

Entidade aprovadora/financiadora:  

- FCT 

 

Quais são as normas aplicáveis à finalidade de tratamento? 

Este projeto segue o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) especialmente através da 

Avaliação do Impacto sobre o uso de Dados Pessoais. 

A integração de um Plano de Gestão de Dados e a sua monitorização. 

 

Requer a elaboração e aprovação de um consentimento informado com detalhes sobre o projeto - 

consentimento informa, explicitamente, os participantes sobre as fases da investigação; só assina 

quem consente com o mesmo; distribuição de uma cópia ao participante e ao investigador. 

 

Dados, processos e ativos de suporte 

Quais são os dados pessoais tratados? 

Os dados pessoais tratados advêm de filmagens aos treinos dos animais nas escolas de treino, 

através de uma câmara de filmagens, registando apenas o vídeo e áudio. Posterior avaliação em 

pormenor dos dados. 

Os dados dos donos dos cães são: 

- Assinaturas quando assinam os consentimentos informados de participação no estudo (dois 

consentimentos para os tutores dos animais teste do comportamento de stress e teste de 

vinculação) 

- Recolha de informação demográfica 

- Nome do dono do cão 

- E-mail 

- Fotografia (se disponível) 

Treinador(es): 

- Nome do treinador 

- E-mail 

- Fotografia (se disponível) 
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Escola de treino de cães: 

- Assinaturas quando assinam os consentimentos informados de participação no estudo 

- Contacto telefónico 

- Nome da escola nas filmagens 

 

Investigador(es): 

- Nome do investigador 

- Contacto telefónico 

- E-mail 

 

Dados comuns: 

Pessoas com acesso à informação: investigadores principais 

Dados gravados: sons/áudio 

Dados percebidos como sensíveis: vídeo e voz (possibilidade de processamento 

biométrico) 

Dados sensíveis (de acordo com o GDPR): 

- Processamento indireto de dados de indivíduos considerados vulneráveis: como crianças 

- Monitoramento sistemático e indireto num local público como as escolas de treino 

Destinatários: investigadores 

Dados calculados: 

- Filmagens dos treinos dos cães (incluindo dados recolhidos através de monitoramento 

sistemático num local público acedido por várias pessoas muito embora estes dados não sejam 

pertinentes para a investigação) 

 

Após a fase das filmagens, na análise e avaliação dos dados, todos os dados pessoais que estão 

envolvidos acidentalmente não são necessários para o sucesso da investigação e por isso, não 

são usados. Os nomes dos animais - que permite alcançar informações sobre os seus donos - são 

codificados e anonimizados após as filmagens ou seja, todos os dados recolhidos serão 

confidenciais (só a equipa envolvida no estudo terá acesso) sendo tratados e conservados em 

anonimato. 

O prazo de conservação dos dados das filmagens não está definido. Os dados recolhidos são 

utilizados unicamente para o âmbito para que foram recolhidos, garantindo o anonimato 

(mencionado no consentimento). 
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Como funciona o ciclo de vida dos dados pessoais e dos processos inerentes? 

Quando determinada escola corresponde a esses critérios introduz-se comunicação com a 

mesma através dos contactos disponíveis online.  

De forma contínua, a investigadora desloca-se à escola para reunir com o treinador e 

observar se as metodologias usadas são realmente adequadas ao estudo, onde definem o método 

de contacto com os clientes da escola. Aqui ocorre uma decisão exclusiva: ou o treinador contacta 

diretamente o dono do cão ou é agendado um dia para que o investigador se desloque à escola e 

se encontre com determinados clientes.  

A seguir, ocorre a fase em que são percorridos os critérios de seleção - que determinavam a 

inclusão ou a exclusão no estudo - dos cães adequados para continuarem na investigação. Sucede-

se, novamente, a necessidade de uma decisão exclusiva onde caso os cães correspondam aos 

critérios de exclusão é terminado aqui o contacto com eles. Por outro lado, se pertencem aos 

critérios de inclusão segue-se para a recolha de assinaturas do consentimento informado onde se 

verifica a ocorrência de um decisão paralela e, por isso mesmo, paralelamente, são solicitados os 

dados e a autorização para a participação nos treinos. Simultaneamente, são facultados os dados 

pessoais dos donos dos cães e também os dados do animal e é agendada a presença do 

investigador no próximo treino. 

Na escola, o investigador inicia as filmagens - onde repete o processo ciclicamente em 3 dias 

de treino - e, já no fim do primeiro treino, o investigador faz uma demonstração de uma recolha 

de saliva ao animal que serve de exemplo para os tutores dos cães. Assim sendo, os tutores dos 

cães recolhem uma amostra após o treino (valores pós-treino) e uma amostra em casa em dias em 

que não há treino (valores de linha base). Este processo de recolha das amostras de saliva, repete-

se ciclicamente 3 vezes, entregando, por fim, a recolha dos dados ao investigador onde para cada 

cão temos três amostras após o treino e três amostras retiradas em casa com o intuito de, 

posteriormente, comparar as primeiras com as segundas e ver se há diferenças.   

O investigador, por intermédio da utilização de um serviço web necessário para completar a 

tarefa, envia os dados, através de um processo que exige comunicação com um evento de 

mensagem por e-mail, para a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação da Universidade de 

Coimbra (FCDEF) que procederá à análise dos dados, onde ocorre um subprocesso e um evento 

de tempo que necessita de 20 dias para realizar a tarefa. 

Seguidamente, no teste de cognitivo que é realizado no ICBAS ciclicamente conforme a fase 

do projeto e o cão a ser alvo de estudo, assim como todas as tarefas realizadas em seguida 

acontecem de forma periódica. Neste seguimento, inicia-se o teste cognitivo onde ocorrem 

decisões paralelas. O próprio teste necessita de duas pessoas para percorrer duas fases paralelas: 

1. a pessoa prepara as gamelas com a comida; 2. a pessoa controla o cão e solta-o quando a 

primeira pessoa dá o sinal e regista o tempo de reação do cão, registos esses todos realizados em 

papel. Estas tarefas são repetidas várias vezes ao longo da realização do teste. Já no fim, é 
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apresentado um questionário aos donos dos cães que respondem aos mesmos fornecendo dados 

demográficos e dados sobre o animal. 

Seguidamente, são desenvolvidos os etogramas com as listas de comportamentos dos 

animais e procede-se à própria análise de todo o conjunto de dados recolhidos através de decisões 

exclusivas onde, num momento, se segue apenas um dos caminhos do fluxo sequencial: 1. Dados 

das filmagens onde é realizada a anotação, por tempos, tendo em conta todos os comportamentos 

e os próprios etogramas anteriormente desenvolvidos e 2. Análise dos testes cognitivos. A fase 

seguinte baseia-se nas transcrições dos momentos anteriores para os ficheiros em Excel. 

Entretanto, o investigador recebe os resultados das análises às amostras de saliva, através de um 

processo que exige comunicação com um evento de mensagem por e-mail e o investigador recebe 

a mensagem de e-mail com os dados analisados. De seguida, procede à realização de comparações 

e avaliações dos dados. Terminando, no fim, com a publicação de artigos científicos dos resultados 

processados dando por terminado o evento. 

Tipos de operações de tratamento:  

1. Seleção 

2. Recolha 

3. Registo 

4. Organização e estruturação 

5. Análise 

6. Publicação 

7. Preservação 

 

Quais são os ativos de informação utilizados na finalidade de tratamento? 

Meios de tratamento automatizados / Equipamento informático: 

 Software - Word, Excel, PowerPoint, Adobe Reader, The Observer XT 10.1, Windows 

Media Player, AnyVideo Converter, Free Video Cutter Joiner, IBM SPSS Statistics 

Versão 25, 

 Hardware e dispositivos - computador de trabalho, computador pessoal, telemóvel 

pessoal, pen USB pessoal, câmara de filmagens, disco externo, 

 Rede de internet - internet local do i3S, rede Wi-Fi com acesso à internet com 

password, 

 Canais de transmissão de mensagens - e-mail, 

 Canais de transmissão em formato papel - notas, consentimentos informados, lista de 

participantes, guidelines da recolha de saliva que explica o protocolo a seguir, 

questionários, etc.  
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Pessoas intervenientes: 

Investigador responsável Ana Catarina Vieira de Castro 

Suportes de informação em papel: 

Os consentimentos são transmitidos em formato papel no momento em que devem ser 

assinados presencialmente pelas escolas e pelos tutores dos cães, muito embora depois sejam 

enviados por e-mail à comissão de ética do ICBAS. 

Meios de tratamento não automatizados: 

 O computador pessoal da investigadora é um forte aliado para a mesma, 

 São utilizadas as impressoras disponíveis no i3S (criação de cópia do consentimento 

para os participantes e para a investigadora), 

  São utilizados Dropbox e Google Drive. 

 

Princípios fundamentais 

Proporcionalidade e necessidade 

A finalidade de tratamento é específica, explícita e legítima? 

A finalidade de tratamento está intrinsecamente relacionada com o objetivo de estudar e 

conseguir dados científicos para informar quem poderá vir a regular este tipo de profissão; 

compreender os requisitos para a formação e certificação destes treinadores; compreender o 

standard; compreender exatamente como é que devemos educar estes cães no sentido de 

promover o seu bem-estar e qualidade da relação com o ser humano. 

Depois de realizadas as filmagens, os dados seguem para a fase de anotação e registo 

pormenorizado dos comportamentos dos cães. Ou seja, não existe realmente necessidade de 

partilha dos dados antes de serem processados e anonimizados.  

O que contribui realmente para a investigação são os dados dos animais, os seus comportamentos 

face a determinado tipo de treino. São, essencialmente, estes os dados recolhidos e não os seus 

dados pessoais que permitem identificar diretamente os demais titulares dos dados (quer os 

donos dos cães, informações da escola, dados dos treinadores ou outros que porventura apareçam 

nas filmagens durante os treinos).  

Os tutores dos cães (participantes da investigação) compreendem o uso dos dados recolhidos de 

forma específica, explícita e legítima porque todas as informações relacionadas com o projeto, a 

finalidade dos dados e da recolha dos dados está explicada no consentimento. O que quer isto 

dizer que, assinando o consentimento, segundo os termos confidencialidade e anonimato, os 
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dados serão usados somente para o proposto no presente estudo e sem referências à identidade 

de outrem.  

 

Qual é o fundamento para tratamento de dados pessoais? 

 Os dados são tratados com base no consentimento informado e o fundamento de 

tratamento dos dados está designado no consentimento. O consentimento avisa, de 

forma clara, que a participação acontece de forma voluntária declarando ter lido as 

informações nele contidas, 

 Toda a investigação decorre tendo em conta o consentimento assinado, 

 Os resultados divulgados em contexto científico sem revelar a identidade das escolas e 

dos participantes, 

 Garantia da confidencialidade dos dados recolhidos, tratados e conservados em 

anonimato, 

 Ao aceitar participar no estudo (quando assina) permite a utilização dos dados 

fornecidos de forma voluntária - utilizados unicamente para o âmbito para que foram 

recolhidos, garantindo o anonimato.  

 

Os dados pessoais recolhidos são adequados, relevantes e limitados para o 

propósito de tratamento realizado (princípio da minimização de dados)? 

Os dados recolhidos são: 

Os dados dos donos dos cães (alvo central do estudo) são: 

 

1. Assinatura(s)  

 

Justificação: assinatura recolhida no âmbito dos consentimentos informados de participação 

nos estudos. Tutores: assinam dois consentimentos (do teste de comportamentos de stress que 

engloba o teste cognitivo e do teste de vinculação). Escolas envolvidas: assinam consentimento 

informado relativo ao teste de comportamentos de stress realizado nas escolas 

Minimização dos dados: extinção/omissão da assinatura após o tempo estritamente 

indispensável 

 

2. Nome do dono do cão 

 

Justificação: dado recolhido ao longo das filmagens dos treinos com determinado cão 

e ainda, ao longo dos testes cognitivos (permite associar aos donos) 

Minimização dos dados: codificação dos nomes dos cães; a correspondência entre o nome do 

cão e o código atribuído deve ser apenas do conhecimento de um elemento da investigação 
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3. E-mail e fotografia associada 

 

Justificação: troca de e-mails para agendar a presença nos treinos e a realização dos testes 

cognitivos 

Minimização dos dados: restrição no acesso e no envio de e-mails; reduzir ao máximo o uso 

do e-mail e a troca de dados; consentimento e concordância na troca de e-mails; eliminação do 

histórico após a cessação do projeto com acordo mútuo 

 

Dados dos treinador(es): 

 

1. Nome do treinador 

 

Justificação: nome do treinador fornecido ao longo da investigação quer nas filmagens dos 

treinos, quer nos registos do consentimento e do questionário 

Minimização dos dados: codificação/anonimização dos dados; a correspondência entre o 

nome do treinador e o código atribuído deve ser apenas do conhecimento de um elemento da 

investigação 

 

2. E-mail e fotografia associada 

 

Justificação: troca de e-mails para agendar a presença nos treinos 

Minimização dos dados: restrição no acesso e no envio de e-mails; reduzir ao máximo o uso 

do e-mail e a troca de dados; consentimento e concordância na troca de e-mails; eliminação do 

histórico após a cessação do projeto com acordo mútuo 

 

 

Escola de treino de cães: 

 

1. Contacto telefónico 

 

Justificação: o contacto telefónico, disponível e divulgado na internet, é necessário para o 

estabelecimento do primeiro contacto com a escola/treinadores 

Minimização dos dados: somente em uso estritamente necessário; consentimento e 

concordância na troca de contacto; eliminação do histórico e contacto após a cessação do projeto 

com acordo mútuo 

 

2. Nome da escola nas filmagens 

 

Justificação: o nome da escola aparece, indiretamente, divulgado nas filmagens 

Minimização dos dados: codificação/anonimização dos dados 
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3. Assinatura(s)  

 

Justificação: assinatura recolhida no âmbito do consentimento informado de participação no 

estudo  

Minimização dos dados: extinção/omissão da assinatura após o tempo estritamente 

indispensável 

 

Investigador(es): 

1. Nome do investigador 

 

Justificação: ao longo dos registos envolvidos e necessários para a investigação é divulgado o 

nome do investigador 

Minimização dos dados: codificação/anonimização dos dados na fase de análise e 

comparação dos dados  

 

2. Contacto telefónico 

 

Justificação: o contacto telefónico é necessário para o estabelecimento do primeiro contacto 

com a escola/treinadores 

Minimização dos dados: somente em uso estritamente necessário; consentimento e 

concordância na troca de contacto; eliminação do histórico e contacto após a cessação do projeto 

com acordo mútuo 

 

3. E-mail e fotografia associada 

 

Justificação: troca de e-mails para agendar a presença nos treinos 

Minimização dos dados: restrição no acesso e no envio de e-mails; reduzir ao máximo o uso 

do e-mail e a troca de dados; consentimento e concordância na troca de e-mails; eliminação do 

histórico após a cessação do projeto com acordo mútuo 

 

4. Filmagens (vídeo e voz) 

 

Justificação: filmagens dos treinos que servem de metodologia para o estudo dos 

comportamentos dos cães  

Minimização dos dados: estipulação de um prazo de conservação das filmagens 

 

Os dados pessoais estão atualizados e são fidedignos? 

Os dados, direta ou indiretamente, considerados pessoais que advêm das filmagens não 

necessitam de estar atualizados ou ser fidedignos.  

A fidedignidade e atualização desses dados pessoais não é importante para os avanços da 

investigação uma vez que, em nada contribuem para o seu desenvolvimento. 
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Qualquer necessidade de retificação ou atualização, por acréscimo, será executada se for a vontade 

do titular dos dados, neste caso, dos treinadores e tutores dos cães. 

Ainda, o abandono do estudo a qualquer momento com a destruição de informação que tenha 

sido recolhida (se solicitado) é garantido no consentimento. 

 

O responsável pelo tratamento: 

 Confirmações regulares da veracidade dos dados, 

 Convida os titulares dos dados a retificar, atualizar ou verificar os seus dados, 

 Rastreamento de alterações aos dados. 

 

Qual é o prazo da conservação dos dados? 

Não há um prazo de conservação dos dados estipulado. 

No entanto, em relação aos dados das análises e das comparações, considerados dados 

processados, prevê-se que sejam armazenados durante um prazo de 5 anos num disco externo, no 

computador de trabalho, anonimizados e codificados. Acima de tudo, é necessário excluir dados 

de teor sensível. 

Controlos para proteger os direitos pessoais dos 

titulares dos dados 

Como é que os titulares dos dados são informados sobre o tratamento dos seus 

dados? 

O direito de informação está a ser prestado ao titular dos dados através: 

 Disponibilização de todos os detalhes sobre os meios de recolha de dados no 

consentimento informado, sendo que só devem assinar o mesmo após ser afirmativo que 

leram, compreendem e concordam com tudo o que está lá mencionado,  

 Os participantes assinam que todas as informações disponíveis no documento do 

consentimento são suficientes, 

 Fornecimento de uma cópia do consentimento, assinado, aos treinadores e aos donos dos 

cães através de termos fáceis de compreender e legíveis, 

 Realização de uma apresentação detalhada do projeto (antes de dar início à investigação), 

 Esclarecimento sobre os métodos de anonimização, com o consentimento dos 

treinadores/donos dos cães, 

 Esclarecimentos detalhados sobre as questões de confidencialidade, 

 Indicação dos momentos de acesso à informação e permissão do uso da informação que 

os participantes estão a fornecer, de forma voluntária, sob as condições especificadas no 

documento em si,   
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 Detalhes sobre a permissão e aceitação de os resultados serem divulgados em contexto 

científico sem revelar a identidade das escolas e dos participantes, 

 Informação sobre os dados só serem transmitidos depois de estarem codificados. 

 

 

Como é obtido o consentimento dos titulares de dados? 

 Consentimento expresso antes de dar início à investigação e de haver partilha de dados, 

 Consentimento apresentado de forma inteligível e de fácil acesso, através de linguagem 

clara, 

 Consentimento explícito sobre todos os processos e fases dos dados recolhidos, 

 Concessão de um consentimento por cada participante. 

 

 

Como é garantido o acesso e portabilidade de dados pessoais? 

Direito de acesso: 

 Possibilidade de acesso de todos os participantes aos dados pessoais que a eles digam 

respeito, através de qualquer meio de acesso desejado, 

 Possibilidade de consultar as bases/elementos associados a si, 

 Possibilidade de aceder a todos os dados pessoais a eles associados.  

 

 

Direito à portabilidade de dados: 

 Os participantes podem requerer a portabilidade dos seus dados durante o projeto e, até 

mesmo, após o término do mesmo,  

 Os participantes podem requerer a portabilidade através de qualquer método (através de 

e-mail ou outro) dos seus próprios dados, 

 Este exercício será executado conforme as condições expressas no consentimento e 

somente dos dados lá especificados, 

 Possibilidade de recuperar os seus dados em formato facilmente reutilizáveis.  

 

 

Como é garantida a atualização/retificação e apagamento dos dados pessoais 

pedida pelo titular dos mesmos? 

 A atualização/retificação dos dados é concedida ao titular dos dados sempre que for essa 

a sua vontade, quando e conforme o desejar,  
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 Sempre que assim o exigir e solicitar, está à mercê da sua vontade completar dados que 

sejam considerados, por si próprio, incompletos. Podendo, conforme a sua vontade, 

envolver uma declaração adicional sobre este ato, 

 Conforme esclarecimento no próprio consentimento cabe ao titular dos dados, conforme 

a sua vontade, deixar de fazer parte da investigação a qualquer momento recusando o 

tratamento ou a continuidade do tratamento dos seus dados pessoais, 

 Possibilidade de retificação dos seus dados pessoais, 

 Possibilidade de exigir a eliminação dos seus dados pessoais sem consequências, 

 Os participantes podem recorrer a qualquer meio para solicitar qualquer das questões 

referidas acima.  

 

 

Como é garantida a limitação do tratamento dos dados pessoais pedido pelo 

titular dos mesmos? 

 Os participantes detêm do seu direito de restringir o acesso aos seus dados, 

 Este ato pode acontecer através de qualquer meio (por e-mail, por exemplo) solicitando 

a restrição, 

 Permitir a configuração de “Privacidade”, 

 Possibilidade de alterar o que for da sua vontade que seja modificado, 

 Possibilidade de permitir que o participante solicite que o processamento dos seus dados 

seja restrito, 

 Se o tratamento dos dados for ilícito e o titular dos dados não pretender o apagamento 

dos seus dados pessoais mas apenas a limitação dos dados deve ser elaborado outro 

consentimento que exponha a sua vontade, 

 Possibilidade de excluir o processamento dos dados do participante no caso de o 

consentimento ser retirado - podendo ser processados dependendo das restrições e do 

consentimento do titular dos dados. 

 

 

As obrigações dos subcontratantes são claramente identificadas e regulados por 

contrato ou outro ato normativo? 

 Todos os responsáveis por este projeto estão notificados sobre a realização do PIA, do 

Plano de Gestão de Dados (PGD) e do consentimento informado, para posterior adoção e 

execução das medidas descritas no PIA, 

 Porém não existem subcontratantes apenas o responsável principal pelo tratamento dos 

dados.  
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No caso de transferência de dados fora da União Europeia, os dados são 

adequadamente protegidos? 

 Não se verificam transferências de dados para fora da UE. Caso se verifique a 

transferência de dados para fora da UE todas as regras ao abrigo do RGPD continuam 

aplicáveis no projeto em questão, assegurando os direitos dos titulares dos dados e a sua 

proteção, 

 O mesmo aplica-se quando os dados são transferidos para um país que não é membro da 

UE ("país terceiro"). 

  

 

Riscos 

Medidas planeadas ou existentes 

Encriptação 

 Acesso aos computadores - que detém informação sobre o projeto - único e exclusivo do 

investigador responsável com palavra-passe, 

 Armazenamento dos dados processados num disco externo com encriptação (senha) e 

acesso limitado. 

 

Controlo de acesso lógico 

 O acesso aos dados pessoais, em bruto, passa a ser exclusivo da investigadora responsável 

e da líder do grupo (ou outro investigador fundamental para a investigação) que processa 

e conduz as fases antecedentes e posteriores às filmagens. Sendo a investigadora principal 

a pessoa responsável pelo consentimento bem como, pelo cumprimento de todas as 

garantias asseguradas no mesmo. Sendo o responsável formal do projeto, assinando o 

consentimento com essa responsabilidade, 

 Todos os programas exigem o acesso através de autenticação. As senhas de acesso são 

exclusivas da investigadora responsável pelo projeto. A password é complexa e será 

alterada de 1 em 1 ano, 

 Quando existir partilha de informação na Dropbox/Cloud/Google Drive a informação 

seguirá codificada e, ainda, exige autenticação com nome de utilizador e password. Todos 

os restantes acessos à informação partilhada na Dropbox/Cloud/Google Drive é possível 

somente através de autorização ou convite de participação. 
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Anonimização 

 Garantias de anonimização da identidade dos participantes (instituição onde são 

realizados os treinos) e dos donos dos animais através de um consentimento informado, 

 Garantias de que a transmissão dos dados, inclusive de dados pessoais, são codificados, 

 Não existem regras específicas de codificação. Somente substituição dos nomes das 

escolas por letras de A a G na fase de comunicação dos resultados. 

 

Partição de dados 

 As assinaturas dos consentimentos e os dados das filmagens bem como, as respostas aos 

questionários devem estar separados e armazenados em locais diferentes reduzindo a 

possibilidade de que os dados pessoais possam ser correlacionados e que uma violação 

de todos os dados pessoais possa ocorrer. 

 

Arquivo 

 Na fase final da investigação serão armazenados apenas os dados com a análise e as 

avaliações entre todo o conjunto de dados (sem a possibilidade de identificar indivíduos) 

num disco externo com acesso limitado e restrito através de senha encriptada. 

 

Segurança do documento em papel 

 O consentimento (aplicado aos tutores dos animais e aos treinadores) é assinado 

presencialmente - no fim da investigação e quando não existirem mais dados que 

permitam a associação à identidade dos titulares dos dados serão destruídos, 

 No caso dos registos em papel que advêm dos testes cognitivos - os dados do/a(s) 

passarão a estar codificados na fase de transcrição para Excel onde são reunidos os vários 

dados da investigação, 

 No fim da investigação e quando os dados já não servirem o propósito para o qual foram 

recolhidos, os dados em papel serão destruídos. 

 

Segurança de dados pessoais 

Aplicar e garantir a aplicação dos seguintes métodos: 

1. Filtragem e remoção de dados pessoais nos conteúdos 

2. Redução da sensibilidade por conversão 

3. Redução da natureza de identificação dos dados 
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4. Redução da acumulação de dados 

5. Restrição do acesso a dados 

 

Segurança operacional 

Durante a realização do projeto serão usados alguns sistemas de operações e ferramentas do 

próprio computador Windows 10. São usadas ferramentas como: 

 Word 

 Excel 

 PowerPoint 

 Adobe Reader 

 The Observer XT 10.1 

 Windows Media Player 

 AnyVideo Converter 

 Free Video Cutter Joiner 

 IBM SPSS Statistics Versão 25 

 

Todos os softwares têm licença reduzindo os riscos de utilização. 

O acesso a sites está controlado com Adblock que permite bloquear as páginas de publicidade e 

outras hiperligações inseguras. 

Os computadores têm o antivírus instalado e atualizado. 

  

 

Comprimir o software malicioso 

Os controlos em questão visam prevenir, detetar e corrigir: 

 

 Os controlos serão aplicados nos computadores envolvidos no projeto, 

 O software de proteção contra vírus deve ser configurado para verificar a memória do 

computador, ficheiros dos diferentes tipos, incluindo ficheiros protegidos (por exemplo, 

ficheiros compactados ou protegidos por senha), 

 Controlar e filtrar o tráfego de entrada e saída (incluindo e-mails e downloads dos e-mails 

e da internet), 

 O antivírus deve estar ativo o tempo todo, fornecer um alerta quando um vírus suspeito 

for identificado e será atualizado frequentemente, 

 Para reduzir o risco de vírus, os seguintes controlos devem ser aplicados: 

o Instalar o software de proteção contra vírus em todos os computadores, 

o Notificar os ataques de vírus suspeitos ou reais a um único ponto de contato para 

suporte. 
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Gestão de estações de trabalho 

 Todas as estações de trabalho terão bloqueio automático, atualizações regulares e 

verificação diária de vírus. 

 

Manutenção 

 O i3S dispõe de técnicos informáticos responsáveis pela manutenção dos sistemas, 

possuindo autorização para tal ato. 

 

Backups 

 São, frequentemente, realizados backups aos dados recolhidos ao longo da investigação 

em, pelo menos, dois discos rígidos, 

 Realização de backups na Dropbox e Google Drive com informação codificada. 

 

Controlo de acesso físico 

 Na instituição ocorre o controlo ao acesso físico a todos os indivíduos que entram na 

mesma, 

 Os investigadores têm um cartão exclusivo de acesso às zonas que necessitam, 

nomeadamente salas. Precisam de validar a sua entrada no edifício ou nas salas. Esse 

cartão faz o mapeamento de todos os acessos dos investigadores durante o seu dia, 

 Qualquer outro que não seja um investigador e seja, por isso, um visitante tem acesso 

restrito nas salas e necessitam de deixar um cartão pessoal à entrada detendo de um 

cartão de visitante que permite o controlo de pessoas externas. 

 

Evitar fontes de risco 

 A área, onde decorre o projeto de investigação, detém de informação sobre a área de 

implantação - plantas de emergência, 

 O edifico está salvaguardado com alarmes, 

 Produtos perigosos não são armazenados na mesma área. 

 

Proteção contra fontes não-humanas de riscos 

 O edifício detém de meios de prevenção, deteção e combate a incêndios - mais 

especificamente, alarmes de incêndio, 
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 Câmaras de vigilância apontadas para as saídas do edifício. 

 

Rastreabilidade (logging) 

 Os únicos dados que podem ser rastreados ocorre somente na partilha de dados no 

Google Drive. 

 

Acesso ilegítimo dos dados 

Quais poderiam ser os principais impactos nos dados dos titulares se o risco 

ocorrer? 

- Falsa sensação de privacidade,  

- Sensação de perdas e danos dos dados indesejados e imprevistos pelos próprios titulares,  

- Falsa sensação de segurança dos seus dados,  

- Sensação negativa de exposição indevida dos seus dados pessoais,  

- Afetação das suas vidas pessoais. 

 

Quais são as principais ameaças que poderiam levar ao risco? 

- Falhas no equipamento que comprometam o acesso/ligação ao servidor,  

- Armazenamento dos ficheiros de dados de forma dispersiva em vários computadores (ou 

outro),  

- Perda ou dispersão dos questionários respondidos em papel,  

- Perda de informação de contexto de recolha ou tratamento dos dados,  

- Falhas de segurança no processo de partilha/transferência dos dados,  

- Roubo dos sistemas que armazenam os dados,  

- Ameaças relacionadas com desastres ambientais: incêndios, inundações, terremotos, etc.,  

- Ameaças de roubo, vandalismo da infraestrutura ou hardware, erros acidentais ou 

intencionais,  

- Pirataria dos computadores e rede de internet,  

- Pirataria de contas de bases de dados,  

- Ausência de um consentimento geral que englobe todas as pessoas indiretamente envolvidas 

nas filmagens,  

- Recolha e acesso a dados não justificada e autorizada. 

 

Quais são as fontes de risco? 

- Tecnologia inadequada ou indisponível que permita a segurança da informação,  

- Fatores humanos diversos,  

- Ausência de um consentimento geral que englobe todas as partes envolvidas. 
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Quais são os controlos identificados que contribuem para abordar o risco? 

- Encriptação,  

- Partição de dados,  

- Segurança do documento em papel,  

- Controlo de acesso físico,  

- Anonimização,  

- Segurança operacional,  

- Comprimir o software malicioso,  

- Manutenção. 

 

Como estimas a gravidade do risco, especialmente de acordo com impactos 

potenciais e controlos planeados? 

Limitado: 

- Gravidade ao nível de acessos indevidos e sem consentimentos por terceiros. 

- Gravidade face à exposição indevida de dados pessoais. 

- No caso de não serem cumpridas as devidas codificações e anonimizações dos dados é que 

poderá estar em causa o acesso ilegítimo aos dados.  

- Se for possível associar as filmagens e os questionários aos participantes (treinadores e donos 

dos cães) aos consentimentos informados assinados, às trocas de e-mails, etc. Contudo, no caso 

das filmagens e de não serem garantidas as devidas partições dos dados que permitem 

identificar as pessoas singulares o acesso ilegítimo aos dados, embora sem danos significativos e 

máximos, pode pôr em causa a privacidade dos indivíduos. 

Ainda, o monitoramento sistemático dos demais indivíduos que frequentam as escolas de treino 

e de indivíduos considerados vulneráveis como crianças necessitam de ser revistos tendo em 

conta que se tratam de gravações sem consentimento, tornando-se, por si só, acesso ilegítimo 

aos dados.  

Assim sendo, é necessário colmatar todos os riscos e zelar pelo controlo dos mesmos aquando 

do seu sucedimento 

 

Os titulares dos dados poderão ser capazes de ultrapassar os inconvenientes apesar de algumas 

dificuldades. 

  

Como estimas a probabilidade de risco, especialmente em relação a ameaças, 

fontes de risco e controlos planeados? 

Limitado: 

A probabilidade de se suceder o risco está relacionada com a hipótese de acederem aos dados ou 

identificarem um indivíduo. 

Identificar um indivíduo aparentemente parece uma tarefa difícil mas possível em alguns casos, 

como por exemplo: 
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1. Colocar as filmagens dos treinos juntamente com os consentimentos (dos treinadores e 

dos tutores dos cães) ou com os questionários. 

2. Através do acesso indevido aos dados das escolas - associando os mesmos às filmagens. 

3. Através do acesso desautorizado e malicioso aos sistemas de armazenamento onde se 

encontram os dados.  

 

Modificação indesejada dos dados 

Quais poderiam ser os impactos nos dados dos titulares se o risco ocorrer? 

- Afetação das suas vidas privadas e profissionais,  

- Afetação quanto à sensação de invasão da sua integridade,  

- Violação da esfera de privacidade e reserva da intimidade da vida privada dos 

afetados. 

 

Quais são as principais ameaças que poderiam levar ao risco? 

- Acesso indevido às contas do investigador principal,  

- Perdas, danos ou erros relativamente aos dados,  

- Invasão, através de pirataria, das várias passes pessoais que permitem o acesso aos 

dados,  

- Acesso não autorizado aos dados (sem conhecimento do motivo de acesso dos 

terceiros),  

- Dispersão das filmagens e dos questionários sem controlo dos acessos aos dados. 

 

Quais são as fontes de risco? 

- Pessoas que pertencem ao instituto: investigador(es), técnico informático, etc.,  

- Pessoas exteriores à organização: destinatários, fornecedores, terceiros autorizados e 

qualquer atividade humana,  

- Fontes não-humanas: vírus de computador, desastres naturais, materiais inflamáveis, 

epidemias, etc. 

 

Quais são os controlos identificados que contribuem para abordar o risco? 

- Encriptação,  

- Anonimização,  

- Segurança operacional,  

- Manutenção,  

- Comprimir o software malicioso,  

- Partição de dados,  
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- Segurança do documento em papel,  

- Controlo de acesso físico,  

- Evitar fontes de risco,  

- Segurança de dados pessoais. 

 

Como estimas a gravidade do risco, especialmente de acordo com impactos 

potenciais e controlos planeados? 

Limitado: 

A modificação dos dados pode ter impactos face à gravidade do risco se ocorrerem modificações 

quanto aos dados de contacto (como por exemplo e-mail - ferramenta crucial na vida privada e 

profissional), dados das assinaturas face aos consentimentos ou modificações quanto à 

informação das escolas podendo afetar, igualmente, a sua vida profissional e o seu negócio.  

Assim sendo, é necessário colmatar todos os riscos e zelar pelo controlo dos mesmos aquando 

do seu sucedimento.  

Os titulares dos dados poderão ser capazes de ultrapassar os inconvenientes apesar de algumas 

dificuldades. 

Como estimas a probabilidade do risco, especialmente em relação a ameaças, 

fontes de risco e controlos planeados? 

Insignificante: 

Parece difícil materializar as ameaças. Exceto face a ameaças relativas a desastres naturais ou 

relativas a segurança da informação. 

 

Desaparecimento de dados 

Quais são os principais impactos nos dados dos titulares se o risco ocorrer? 

- Sensação de divulgação (ou não) indevida de situações confidenciais que decorrem ao longo 

dos treinos,  

- Sensação de falta de controlo sobre os seus próprios dados,  

- Sensação de possível exposição de dados desautorizada,  

- Sensação de falta de segurança,  

- Sensação de possível adulteração dos seus dados,  

- Impactos nas suas vidas profissionais ou privadas,  

- Sensação de possível apropriação dos seus dados. 

 

Quais são as principais ameaças que poderiam levar ao risco 

- Roubo dos sistemas que armazenam os dados,  

- Ameaças relacionadas com desastres ambientais: fogo, inundações, terremotos, etc.,  

- Ameaças de roubo, vandalismo da infraestrutura ou hardware, erros acidentais ou 

intencionais,  
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- Pirataria dos computadores e redes de internet,  

- Roubo do computador do investigador ou outro,  

- Invasão, através de pirataria, das várias passes pessoais que permitem o acesso aos dados. 

Quais são as fontes de risco? 

- Pessoas que pertencem ao instituto: investigador(es), técnico informático, etc.,  

- Pessoas exteriores à organização: destinatários, fornecedores, terceiros autorizados e qualquer 

atividade humana,  

- Fontes não-humanas: vírus de computador, desastres naturais, materiais inflamáveis, 

epidemias, etc. 

 

Quais são os controlos identificados que contribuem para abordar o risco? 

- Anonimização,  

- Encriptação,  

- Partição de dados,  

- Backups,  

- Segurança operacional,  

- Comprimir o software malicioso,  

- Controlo de acesso físico,  

- Manutenção,  

- Segurança do documento em papel. 

 

Como estimas a gravidade de risco, especialmente de acordo com impactos 

potenciais e controlos planeados? 

Limitado: 

Gravidade ao nível em que alguns dos titulares dos dados não têm consciência de que os dados 

foram, primeiramente, recolhidos.  

Os titulares de dados podem encontrar inconvenientes significativos, que poderão superar 

apesar de algumas dificuldades, como por exemplo: Danos morais: sentimento de invasão de 

privacidade sem danos irreversíveis; apropriação indevida dos dados e má conduta na utilização 

dos mesmos. 

 

Como estimas a probabilidade do risco, especialmente em relação a ameaças, 

fontes de risco e controlos planeados? 

Insignificante: 

Todos os acessos no edifício do i3S são limitados e necessitam de autorização. Excluindo a 

probabilidade de desastres naturais o risco é, aparentemente, reduzido. 

Embora os controlos de segurança sejam altos, recomenda-se a utilização de um servidor 

restrito que acompanhe todo o ciclo de vida dos dados. 
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Plano de ação 

Princípios fundamentais 

Nenhum plano de ação registado. 

Medidas existentes e planeadas 

Nenhum plano de ação registado. 

Riscos 

Nenhum plano de ação registado. 
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Visão geral dos riscos 
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Mapeamento de riscos 
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Anexo O: Avaliação do Impacto sobre Proteção de Dados relativa ao 

Projeto 2 

Informação PIA 

PIA 

Projeto 2 - Mortalidade perinatal de roedores em laboratório 

Nome do autor 

Maria, Nunes 

Nome do assessor 

Carla, Lopes; Joana, Rodrigues 

Nome do validador 

Gabriela, Morello; Anna, Olsson 

Data de criação 

08/04/2019 

Anexos 

Projeto 2.png 

Contexto 

Visão geral 

Qual é a finalidade de tratamento considerada no âmbito da análise? 

O projeto de investigação intitulado: "Mortalidade perinatal de roedores em laboratório" 

considera que o background da mortalidade perinatal em murganhos é complexo, envolvendo 

vários fatores relacionados com as condições de alojamento animal. A epidemiologia 

demonstrou ser uma abordagem poderosa e não invasiva para compreender o background dos 

problemas multifatoriais deste tipo. Neste projeto, são combinados diferentes aspetos com o 

objetivo de aumentar o conhecimento dos fatores afetantes da sobrevivência das ninhadas de 

murganhos de laboratório. Mais especificamente pretende-se identificar os potenciais riscos da 

perda de crias e estudar o efeito de alguns fatores de risco. Ou seja, o objetivo do estudo passa 

por aceder ao efeito de fatores de risco selecionados sobre a perda de ninhadas ou o tempo de 

perda de ninhadas. 

Os dados que fazem parte do estudo foram recolhidos em três instalações de animais. 



 

250 
 

O estudo vai providenciar detalhes de informação sobre efeitos importantes dos fatores de risco 

no risco de perda de ninhadas. Os resultados podem ser usados para desenvolver estratégias 

preventivas e para melhorar a sobrevivência de murganhos.  

  

Quais são as responsabilidades inerentes ao tratamento de dados pessoais? 

 

Interveniente principal envolvido na finalidade do tratamento, responsável pela 

recolha, processo e análise dos dados, preservação: 

- Anna Olsson: PI, líder de grupo e investigadora principal que pertence ao departamento, 

serviço e laboratório de biologia molecular - ICBAS / Instituto de Investigação e Inovação em 

Saúde i3S, cabe-lhe a gestão das pessoas envolvidas, os recursos utilizados (compras, 

equipamentos, idas a conferências e etc.), avalia e discute os resultados, o acompanhamento a 

visitas técnicas com os colaboradores, a orientação nas atividades de investigação, auxilia no 

design experimental e na escrita de artigos, toma as decisões finais. 

- Gabriela Morello: Post-doc, investigadora responsável por 2/3 do projeto, pelos designs 

experimentais, gestão das recolhas de dados e recolha de dados, digitalização de dados, escrita 

de artigos, elaboração de posters, realização de apresentações orais com os resultados em 

conferências.  

- Sara Capas: assistente de investigação, auxilia na recolha de dados, na digitalização dos dados, 

na revisão dos outputs do processamento de dados, ajuda na escrita de artigos, na elaboração de 

posters e nas apresentações orais com resultados para apresentar em conferências, participa no 

design experimental, em discussões sobre os resultados e realiza visitas técnicas. 

- Colaboradores X e Y: fornecem os dados (através do acesso direto à base de dados e por e-mail, 

respetivamente), esclarecem dúvidas sobre os dados. 

 

Entidade responsável pelo tratamento: 

- Instituto de Investigação e Inovação em Saúde 

Instituição Proponente: 

- Instituto de Biologia Molecular e Celular (IBMC/UP) 

Entidade aprovadora/financiadora: 

- FCT 

Quais são as normas aplicáveis à finalidade de tratamento? 

Este projeto segue o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) especialmente através da 

Avaliação do Impacto sobre o uso de Dados Pessoais. 

A integração de um Plano de Gestão de Dados e a sua monitorização. 

 

Através do objetivo primordial do estudo - reduzir a mortalidade animal e consequentemente os 

animais usados em investigação - segue-se o princípio dos 3 R's (Replacement, Reduction, 

Refinement). Princípio dentro da diretiva Europeia (2010/63/EU) que foi transposta para 

Portugal (113/2013). 
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O processo de organização do estudo da investigação do projeto inclui o seguinte: 

1. Acesso aos dados históricos da entidade y. 

2. Acesso aos dados históricos da entidade x - com estipulação de um consentimento informado 

para permitir o acesso aos mesmos. 

3. Acesso aos dados históricos do i3S. 

4. Criação de uma database recolhida no i3S.  

 

Dados, processos e ativos de suporte 

Quais são os dados pessoais tratados? 

 Dados recolhidos nas instituições: os dados pessoais em questão advêm do acesso 

a dados históricos das instituições parceiras que participam no estudo. Há troca de 

documentação para permitir os avanços da investigação e, consequentemente, o acesso 

a dados pessoais. 

 Dados recolhidos no i3S: os dados pessoais em questão advêm do acesso a dados 

históricos do i3S e, ainda, da investigação que decorre no i3S que serve de estratégia 

comparativa para acrescentar valor à investigação sobre o tema. Há recolha de dados 

nos laboratórios do i3S e, consequentemente acesso a dados pessoais. 

 

Os dados das instituições participantes são: 

- Nome das instituições 

- Nome do(s) investigador(es) 

- Assinatura do investigador principal 

- Nome do(s) tratador(es) 

- E-mail (troca de e-mails com instituição Y) 

- Acesso a um IP (permite o acesso ao sistema de armazenamento da instituição X) 
Os dados do i3S são: 

- Assinatura da investigadora principal em cada uma das folhas de dados de necropsia (onde 

fazem a contagem da mortalidade de murganhos) 

- Nome das investigadoras 

- E-mail e fotografia (se disponível) 

- Nome da sala permitindo alcançar o nome do tratador responsável 

 

Dados comuns: 

Pessoas com acesso à informação: investigador principal 
Dados percebidos como sensíveis:  

- Acesso a IP (que possibilita aceder ao sistema de armazenamento da instituição x) 
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Destinatários: investigadores 
Dados calculados: 

- Dados históricos fornecidos pelas instituições participantes 

- Dados recolhidos no i3S (dados da necropsia e dados de ambiência recolhidos nos sensores) 
- Histórico de atividade ao longo do estabelecimento de contactos: dia (mês e ano), hora, e-mail, 

fotografia (se for o caso), outros 
O prazo de conservação dos dados não está definido para a instituição y. 

O prazo de conservação dos dados da instituição x é permitido até: não mais de 12 meses até ter 

recebido o acesso aos dados da instituição, garantindo que no término do acordo ou na 

conclusão do projeto deixarão de usar os dados tendo de os destruir ou devolver à pessoa 

responsável (da instituição y), exceto com a permissão escrita do responsável que permita 

continuar a exploração dos dados. 

 

Como funciona o ciclo de vida dos dados pessoais e dos processos inerentes? 

Iniciamos o processo com os protagonistas que são, naturalmente, os investigadores. 

 

(1) Assim, os investigadores dão início à recolha dos dados das instituições, neste caso, perante 

a Instituição Y onde o investigador tem acesso virtual à base de dados da instituição, escolhe os 

dados que lhe são úteis na fase em que decorre a investigação e processa o download dos dados 

que vai trabalhar seguindo para a fase de tratamento desses dados. 

 

(2) De seguida, na Instituição X a recolha de dados passa por definir o tipo de conteúdos 

necessários - tendo em conta o decorrer da investigação - quer por estirpe quer por tipo de 

ambiente. O investigador solicita, por e-mail, os dados à Instituição X que após receção dos 

mesmos gera relatórios em Excel ou csv, prosseguindo para a fase de envio, por e-mail, dos 

dados anteriormente requeridos. O investigador trata de obter os dados em relatórios.  

 

(3.1) No caso dos dados históricos do i3S o processo é semelhante no nível em que cabe ao 

investigador definir o tipo de conteúdos necessários - tendo em conta a fase em que decorre a 

investigação - quer por estirpe quer por tipo de ambiente. O investigador acede ao sistema do 

i3S, visualiza os dados, seleciona os dados que necessita e requisita os dados, por e-mail, ao 

técnico responsável do i3S que ao receber o e-mail, trata de gerar relatórios e enviar os dados 

requeridos ao investigador. O investigador confirma a receção dos dados e avança para a fase de 

armazenamento dos dados na cloud, prosseguindo, de seguida, para o tratamento. 

 

(3.2) No caso dos dados da necropsia do i3S, o investigador - que tem acesso à sala restrita - dá 

entrada na sala com as folhas de registos que tem a capacidade de registar dados - processo que 

acontece várias vezes - durante 1 mês, segue para a contagem de mortalidades por caixa onde se 

sucede a troca de dados, faz a anotação na folha de registos e cada vez que se completa a folha, 



 

253 
 

por caixa, inicia-se a transcrição das folhas para Excel onde, simultaneamente, se armazena os 

dados em bruto no arquivo físico e na cloud, passando para o tratamento dos dados.  

Encontrando-se a (1) Instituição X, a (2) Instituição Y, os (3.1) dados históricos do i3S e os (3.2) 

dados recolhidos na necropsia do i3S todos na fase de tratamento a fase seguinte, dedica-se à 

análise dos dados recolhidos.  

Assim, podem avançar, por um lado, para análise dos dados da necropsia e pela partilha dos 

dados na base de dados. Contudo, por outro lado, se se tratar da análise dos dados do ambiente, 

armazena-se os dados em bruto na cloud, acede-se aos dados dos sensores (retirados das caixas 

dos murganhos) e prossegue-se para a reprodução dos conjuntos de dados (organizados com 

médias, temperaturas, mínimos e máximos). Seguidamente, é necessário um código de acesso 

para entrar e usar o software.  

 

No caso dos dados históricos, recolhidos até ao momento, de todas as instituições participantes 

procede-se para a análise e avança-se para a fase de comparações. 

 

Após as fases de análises - quer dos dados da necropsia, do ambiente e dos dados históricos dos 

colaboradores - seguem para as comparações entre todos os aglomerados de dados recolhidos 

até então. Por fim, são realizadas comparações estatísticas, os dados processados são 

armazenados na cloud e, posteriormente, espera-se a publicação dos resultados do projeto de 

investigação.  

Tipos de operações de tratamento:  

1. Seleção 

2. Recolha 

3. Registo 

4. Organização e estruturação 

5. Armazenar 

6. Análise 

7. Publicação 

8. Destruição 

9. Preservação 

 

Quais são os ativos de informação utilizados na finalidade de tratamento? 

Meios de tratamento automatizados / Equipamento informático: 

 Software - Software R-Studios (3.4.3), Scilab (6.0.1), HOBOware (3.7.10), Excel, Word, 

Notepad, Powerpoint. 

 Hardware e dispositivos - computador de trabalho, computador pessoal. 
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 Rede de internet - internet local do i3S, rede Wi-Fi com acesso à internet com 

password. 

 Canais de transmissão de mensagens - e-mails. 

 Canais de transmissão em formato papel - notas, consentimentos informados, 

informações sobre os projetos, registos dos dados que saem diariamente do biotério, 

etc.  

 

Pessoas intervenientes: 

Líder de grupo - Anna Olsson 

Investigador(a) responsável - Gabriela Morello 

Assistente de Investigação - Sara Capas 

 

Suportes de informação em papel: 

Folhas com os registos de mortalidade que saem diariamente dos biotérios - armazenados em 

suporte físico em papel.  

Consentimento entre instituição X (na fase de serem assinados). 

 

Meios de tratamento não automatizados:  

Preenchimento (assinatura) do consentimento e posterior digitalização para envio. 

Criação de cópia para o participante e para o investigador.  

 O computador pessoal do investigador é um forte aliado para o mesmo. 

 São utilizadas as impressoras disponíveis no i3S. 

 É utilizado o Google Drive e da cloud Mega.nz.  

 

Princípios fundamentais 

Proporcionalidade e necessidade 

A finalidade de tratamento é específica, explícita e legítima? 

A finalidade de tratamento está intrinsecamente ligada à mortalidade perinatal ser um problema 

comum na reprodução de murganhos. Ainda, ser mais do que o problema de saúde e bem-estar 

animal, dado que, frequentemente toda a ninhada é perdida o que interfere com a logística dos 

biotérios, tornando necessário a reprodução de um elevado número de animais para as 

experiências. 

Foram estabelecidos protocolos experimentais e rotinas de recolha de dados em colaboração 

com a equipa e com o laboratório para garantir a correta segurança e padronização dos dados.  
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Os dados que fundamentam a investigação estão a ser recolhidos em três instituições:  
 
- Recolha de dados no i3s: Maio/2017 - atualmente. Ninhadas estudadas até agora = 549 

- Recolha de dados na Instituição Y (instituição sem consentimento e acesso à base de dados 

virtual): Outubro/2017 - Dezembro/2018, recolhendo aos poucos, total de ninhadas = 10433 

- Recolha de dados na Instituição X (instituição com consentimento e transferências de dados por 

e-mail): Out/2018 - Abril/2019, total de ninhadas = 32590  

Através do uso de modelação multivariada as perdas de ninhadas serão analisadas como uma 

característica binária ao nível da ninhada: risco de mortalidade das ninhadas - definida como 

risco de perda de uma parte da ninhada ou da perda da ninhada inteira e análise do tempo de 

sobrevivência para a perda de ninhadas, dependendo da quantidade e da qualidade dos dados 

recolhidos. A análise será ajustada para armazenamento em clusters de dados. 

No caso, também está a ser estudado o microambiente e o efeito que este tem no tempo de vida 

dos animais, mais especificamente, mortalidade de murganhos. 

Os resultados esperados tendo em conta que a finalidade do tratamento é específica, legítima e 

explícita uma vez que, visa providenciar detalhes de informação sobre efeitos importantes dos 

fatores de risco no risco de perda de ninhadas. Os resultados podem ser usados para 

desenvolver estratégias preventivas e para melhorar a sobrevivência de murganhos. 

Por fim, é de salientar que o tratamento de dados pessoais em questão não beneficiam as 

finalidades do projeto nem o alcance dos seus resultados. 

 

Qual é o fundamento para tratamento de dados pessoais? 

 Não existe necessidade direta de tratamento de dados pessoais.  

 Ao abrigo da investigação foi elaborado um consentimento entre a instituição X e o i3S 

com cessação do prazo legalmente definido para o uso dos dados cedidos pela 

instituição X para dar continuidade à investigação. 

 O tratamento dos dados proporcionados pelas instituições participantes é, única e 

exclusivamente, necessário ao exercício dos interesses dos avanços da ciência do bem-

estar animal, sendo também um interesse das instituições participantes.  

O interesse legítimo abarca: 

 Tratamento indireto de dados pessoais no âmbito dos dados fornecidos pelas 

instituições participantes.  

 Tratamento de dados não envolve o tratamento de dados pessoais em si, mas sim o 

acesso a dados históricos em que, por razões incontroláveis da investigação, permite o 

acesso a dados pessoais sem salvaguardar a partilha desses dados através de 

codificação. 
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Os dados pessoais recolhidos são adequados, relevantes e limitados para o 

propósito de tratamento realizado (princípio da minimização de dados)? 

Tendo em conta os objetivos científicos do projeto, todos os dados pessoais 

recolhidos em nada beneficiam o progresso da investigação. 

 

Os dados recolhidos são:  

 

Dados das instituições participantes: 

 

1. Nome das instituições 

 

Justificação: o nome das instituições estão revelados em vários momentos da investigação, 

nomeadamente: na troca de e-mails; na transferência dos dados que a si dizem respeito; na 

Dropbox onde estão reunidos os vários dados recolhidos. 

Minimização de dados: codificação do nome da instituição (através e um código de 

identificação); a correspondência entre o nome da instituição e o código atribuído será apenas 

do conhecimento do investigador principal. 

 

2. Nome do(s) investigador(es) 

 

Justificação: o nome dos investigadores estão revelados nos dados das instituições 

transferidos para o i3S.  

Minimização de dados: eliminação/codificação do nome do investigador antes do 

fornecimento dos dados; a correspondência entre o nome do investigador e o código atribuído 

será apenas do conhecimento de um elemento ou da instituição que envia os dados ou do recetor 

dos dados (i3S). 

 

3. Assinatura do investigador principal 

 

Justificação: assinatura recolhida no âmbito do consentimento informado assinado 

direcionado para a instituição X.  

Minimização de dados: extinção/omissão da assinatura após tempo estritamente 

indispensável 

 

4. Nome do(s) tratador(es) 

 

Justificação: o nome dos tratadores estão revelados nos dados das instituições transferidos 

para o i3S.  

Minimização de dados: codificação do(s) nome(s) tratador(es); a correspondência entre o 

nome do tratador e o código atribuído será apenas do conhecimento do investigador principal. 



 

257 
 

 

5. E-mail (troca de e-mails com instituição X) 

 

Justificação: troca de e-mails para detalhar pormenores relevantes da investigação e ainda 

para enviar (instituição X) e receber os dados históricos (i3S). 

 

Minimização de dados: restrição no acesso e no envio de e-mails; reduzir ao máximo o uso 

do e-mail para partilha de dados, dando prioridade ao uso de um servidor privado; quando a 

troca de e-mails é indispensável os ficheiros devem seguir num formato protegido; 

consentimento e concordância na troca de e-mails; eliminação do histórico após a cessação do 

projeto com acordo mútuo. 

 

 

6. Acesso a um IP  

 

Justificação: envio dos dados (por parte da instituição Y) através da permissão e acesso ao 

sistema de armazenamento da instituição, escolhendo os dados que o investigador necessita 

conforme a fase do projeto em que se encontra 

Minimização de dados: encriptação dos dados da instituição Y que em nada contribuam para 

os avanços da investigação em questão; uso e armazenamento de um servidor restrito, com 

acesso exclusivo dos elementos do projeto. 

 

 

Dados do i3S são: 

 

1. Assinatura da investigadora responsável 

 

Justificação: a assinatura da investigadora responsável é recolhida em cada uma das folhas de 

dados de necropsia (onde fazem a contagem da mortalidade de murganhos) 

Minimização de dados: extinção/omissão da assinatura 

 

2. Nome das investigadoras 

 

Justificação: o nome das investigadoras está disponível ao longo dos registos feitos ao longo 

da investigação (muito embora seja possível aceder e saber quem são as pessoas envolvidas no 

projeto através de uma pesquisa rápida) 

Minimização de dados: eliminação/codificação do nome do investigador (se for essa a sua 

vontade); a correspondência entre o nome do investigador e o código atribuído será apenas do 

conhecimento de um elemento 

 

3. Nome da sala / Nome do tratador 
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Justificação: o nome da sala está disponível nos registos dos dados que saem dos laboratórios 

ao longo dos dados recolhidos na necropsia e em ambiente, permitindo alcançar o nome do 

tratador responsável 

Minimização de dados: codificação do(s) nome(s) do(s) tratador(es) e das salas após os 

dados serem recolhidos e quando passam a ser usados na investigação; a correspondência entre 

os nomes e os códigos atribuídos será apenas do conhecimento de um elemento 

 

Os dados pessoais estão atualizados e são fidedignos? 

Aquando da fase de partilha por parte das instituições participantes dos seus dados históricos 

onde juntamente são disponibilizados dados pessoais das pessoas envolvidas nas investigações 

os dados são fidedignos porém - por se tratarem de dados históricos - podem não estar 

atualizados.  

No entanto, a fidedignidade e atualização desses dados pessoais não é importante para os 

avanços da investigação uma vez que, em nada contribuem para o seu desenvolvimento.  

No caso da instituição X, após a fase final do projeto (e não mais que 12 meses após a receção 

dos dados da instituição X) ao abrigo do consentimento assinado, não se poderá usar mais os 

dados históricos em questão, tendo de os destruir ou devolver à instituição. 

Qualquer necessidade de retificação ou atualização, por acréscimo, será executada se for a 

vontade do titular dos dados, neste caso, das instituições participantes.  

 

Qual é o prazo da conservação dos dados? 

O prazo de conservação, no caso da instituição X, está estipulado no 

consentimento assim sendo: 

- O consentimento de partilha de dados entrou em vigor na data efetiva em que foi assinado por 

ambas as partes, ou seja, 11 de março de 2019. O prazo não excede os 12 meses após a receção e 

o acesso aos primeiros dados.  

- Após a data referida os dados têm de ser destruídos ou devolvidos ao responsável 

representante da instituição, a menos que tenha permissão deste, por escrito, para continuar a 

exploração dos dados. 

 

No caso dos dados históricos da instituição Y e do i3S: 

- Não existem estipulações de prazos. 

 

Após o término do projeto: 

- Os dados processados, alvo de análises e de comparações entre todos os conjuntos de dados 

serão armazenados durante, pelo menos, 5 anos num disco externo, no computador de trabalho, 

anonimizados e codificados. Acima de tudo, é necessário excluir dados de teor sensível.  
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Controlos para proteger os direitos pessoais dos 

titulares dos dados 

Como é que os titulares dos dados são informados sobre o tratamento dos seus 

dados? 

 Todos os dados disponibilizados ao longo da investigação são concedidos por 

intermédio das instituições. Assim sendo, a recolha ou o acesso a dados pessoais 

antecede o início da investigação do projeto em questão. 

 Porém, designados como investigadores ou tratadores agregados à instituição prevê-se 

que estejam ao abrigo das suas funções de trabalho, salvaguardados por um contrato de 

trabalho ou bolsa de investigação. 

Como é obtido o consentimento dos titulares de dados? 

 Consentimento aplicado, unicamente, à instituição X, através de acordo entre as partes 

envolvidas. 

Como é garantido o acesso e portabilidade de dados pessoais? 

Direito de acesso: 

 Possibilidade de acesso, aos titulares dos dados, aos seus dados pessoais, através de 

qualquer meio de acesso desejado. 

 Possibilidade de consultar as bases/elementos associados a si. 

 Possibilidade de aceder a todos os dados pessoais a ele associados.  

Direito à portabilidade de dados: 

 Os titulares dos dados - envolvidos de forma indireta - podem requerer a portabilidade 

dos seus dados durante o projeto e, até mesmo, após o término do mesmo.  

 Os participantes podem requerer a portabilidade através de qualquer método (através 

de e-mail ou outro) dos seus próprios dados. 

 Este exercício será executado conforme as condições expressas no consentimento e 

somente dos dados lá especificados - se for o caso.  

 Possibilidade de recuperar os seus dados em formato facilmente reutilizáveis.  

 

Como é garantida a atualização/retificação e apagamento dos dados pessoais 

pedida pelo titular dos mesmos? 
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Ao abrigo do projeto em questão: 

 A atualização/retificação dos dados é concedida ao titular dos dados sempre que for 

essa a sua vontade, quando e conforme o desejar.  

 Sempre que assim o exigir e solicitar, está à mercê da sua vontade completar dados que 

sejam considerados, por si próprio, incompletos. Podendo, conforme a sua vontade, 

envolver uma declaração adicional sobre este ato. 

 No caso da instituição X - conforme esclarecido no próprio consentimento cabe ao 

titular dos dados, conforme a sua vontade, deixar de fazer parte da investigação a 

qualquer momento recusando o tratamento ou a continuidade do tratamento dos seus 

dados, incluindo dados pessoais indiretamente envolvidos. 

 Possibilidade de retificação dos dados pessoais. 

 Possibilidade de exigir a eliminação dos seus dados pessoais. 

 Os participantes podem recorrer a qualquer meio para solicitar qualquer das questões 

referidas acima.  

 

Como é garantida a limitação do tratamento dos dados pessoais pedido pelo 

titular dos mesmos? 

Ao abrigo deste projeto em questão está assegurado que: 

 As instituições participantes e, consequentemente os titulares dos dados, detêm do seu 

direito de restringir o acesso aos seus dados. 

 Este ato pode acontecer através de qualquer meio (por e-mail, por exemplo) solicitando 

a restrição. 

 Permitir a configuração de “Privacidade” 

 Possibilidade de alterar o que for da sua vontade que seja modificado. 

 Possibilidade de permitir que o participante solicite que o processamento dos seus 

dados seja restrito. 

 Se o tratamento dos dados for ilícito e o titular dos dados não pretender o apagamento 

dos seus dados pessoais mas apenas a limitação dos dados deve ser elaborado um/outro 

consentimento que exponha a sua vontade. 

 Possibilidade de excluir o processamento dos dados do participante no caso de o 

consentimento ser retirado - podendo ser processado dependendo das restrições e do 

consentimento do titular dos dados (se for o caso). 

 

As obrigações dos subcontratantes são claramente identificadas e regulados por 

contrato ou outro ato normativo? 
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Todos os responsáveis por este projeto estão notificados sobre a realização do PIA, do Plano de 

Gestão de Dados (PGD) e do consentimento informado em questão, para posterior adoção e 

execução das medidas descritas no PIA. 

Porém não existem subcontratantes apenas o responsável principal pelo tratamento dos dados.  

 

No caso de transferência de dados fora da União Europeia, os dados são 

adequadamente protegidos? 

Não se verificam transferências de dados para fora da UE. Caso se verifique a transferência de 

dados para fora da UE todas as regras ao abrigo do RGPD continuam aplicáveis no projeto em 

questão, assegurando os direitos dos titulares dos dados e a sua proteção. 

O mesmo aplica-se quando os dados são transferidos para um país que não é membro da UE 

("país terceiro"). 

 

Riscos 

Medidas planeadas ou existentes 

Encriptação 

 Acesso aos computadores - que detém informação sobre o projeto - único e exclusivo do 

investigador responsável com palavra-passe.  

 Armazenamento dos dados processados num disco externo com encriptação (senha) e 

acesso limitado. 

 Uso de uma VPN privada ou servidor restrito (apenas acessível aos envolvidos no 

projeto, que permita a colaboração, partilha e agregação de dados online) no acesso aos 

dados da instituição X.  

 

Anonimização 

 Zelar pela anonimização da identidade dos participantes através de um consentimento 

informado. 

 Zelar para que a transmissão dos dados, inclusive com dados pessoais, por parte da 

instituição venham codificados ou sejam codificados de seguida. 
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Controlo de acesso lógico 

 O acesso aos dados pessoais, em cru, passa a ser exclusivo da investigadora responsável 

e da líder do grupo que processa e conduz a fase de entrevistas. Sendo a líder do grupo a 

pessoa responsável pelo consentimento bem como, pelo cumprimento de todas as 

garantias asseguradas no mesmo. Sendo o responsável formal do projeto, assinando o 

consentimento com essa responsabilidade. 

 Todos os programas exigem o acesso através de autenticação. As senhas de acesso são 

exclusivas da investigadora responsável pelo projeto. A password é complexa e será 

alterada de 1 em 1 ano. 

 Quando existir partilha de informação na Dropbox/Cloud a informação seguirá 

codificada e, ainda, exige autenticação com nome de utilizador e password. Todos os 

restantes acessos à informação partilhada na Dropbox/Cloud é possível somente através 

de autorização ou convite de participação. 

 

Rastreabilidade (logging) 

 O Google Drive e a plataforma de trabalho têm a opção de registos. Por isso mesmo é 

possível rastrear todas as modificações nos documentos. 

 

Arquivo 

 Os únicos processos de gestão do arquivo são acedidos através das transferências dos 

dados históricos das instituições participantes.  

 Na fase final da investigação serão armazenados apenas os dados com a análise e as 

comparações entre todo o conjunto de dados (sem a possibilidade de identificar 

indivíduos) num disco externo com acesso limitado e restrito através de senha 

encriptada. 

 

Segurança do documento em papel 

 O consentimento (com referência ao responsável representante da instituição X) é 

assinado, digitalizado e enviado por e-mail - os registos são eliminados fazendo limpeza 

aos históricos. 

 No caso dos registos em papel retirados diariamente dos biotérios - os dados do/a(s) 

investigador(es) e tratador(es) passarão a estar codificados na fase de transcrição para 

Excel. 



 

263 
 

 No fim da investigação os dados em papel serão destruídos. 

 

Segurança operacional 

Durante a realização do projeto serão usados alguns sistemas de operações e ferramentas do 

próprio computador Windows 10. São usadas ferramentas como:  

 

 

 R-Studios (3.4.3) 

 Scilab (6.0.1) 

 HOBOware (3.7.10) 

 Excel 

 Word 

 Notepad 

 Powerpoint 

Todos os softwares têm licença reduzindo os riscos de utilização. 

O acesso a sites está controlado com Adblock que permite bloquear as páginas de publicidade e 

outras hiperligações inseguras. 

Os computadores têm o antivírus instalado e atualizado. 

  

Segurança de dados pessoais 

Aplicar e garantir a aplicação dos seguintes métodos:  

1. Filtragem e remoção de dados pessoais nos conteúdos 

2. Redução da sensibilidade por conversão  

3. Redução da natureza de identificação dos dados 

4. Redução da acumulação de dados 

5. Restrição do acesso a dados 

 

Comprimir o software malicioso 

 Os controlos em questão visam prevenir, detetar e corrigir. 

 Os controlos serão aplicados nos computadores envolvidos no projeto. 

 O software de proteção contra vírus deve ser configurado para verificar a memória do 

computador, ficheiros dos diferentes tipos, incluindo ficheiros protegidos (por exemplo, 

ficheiros compactados ou protegidos por senha). 
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 Controlar e filtrar o tráfego de entrada e saída (incluindo e-mails e downloads dos e-

mails e da Internet). 

 O antivírus deve estar ativo o tempo todo, fornecer um alerta quando um vírus suspeito 

for identificado e será atualizado frequentemente. 

 Para reduzir o risco de vírus, os seguintes controlos devem ser aplicados: 

o Instalar o software de proteção contra vírus em todos os computadores; 

o Notificar os ataques de vírus suspeitos ou reais a um único ponto de contato 

para suporte. 

 

Gestão de estações de trabalho 

 Todas as estações de trabalho terão bloqueio automático, atualizações regulares e 

verificação diária de vírus. 

 

Manutenção 

 O i3S dispõe de técnicos informáticos responsáveis pela manutenção dos sistemas, 

possuindo autorização para tal ato. 

 

Controlo de acesso físico 

 Na instituição ocorre o controlo ao acesso físico a todos os indivíduos que entram na 

mesma. 

 Os investigadores têm um cartão exclusivo de acesso às zonas que necessitam, 

nomeadamente salas. Precisam de validar a sua entrada no edifício ou nas salas. Esse 

cartão faz o mapeamento de todos os acessos dos investigadores durante o seu dia. 

 Qualquer outro que não seja um investigador e seja, por isso, um visitante tem acesso 

restrito nas salas e necessitam de deixar um cartão pessoal à entrada detendo de um 

cartão de visitante que permite o controlo de pessoas externas. 

 

Backups 

 Serão, frequentemente, realizados backups ao conjunto de dados recolhidos ao longo da 

investigação em, pelo menos, um disco rígido. 

 Realização de backups na Dropbox apenas com informação codificada.  
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Evitar fontes de risco 

 A área, onde decorre o projeto de investigação, detém de informação sobre a área de 

implantação - plantas de emergência. 

 O edifício está salvaguardado com alarmes. 

 Produtos perigosos são armazenados na mesma área. 

 

Proteção contra fontes não-humanas de riscos 

 O edifício detém de meios de prevenção, deteção e combate a incêndios - mais 

especificamente, alarmes de incêndio.  

 Câmaras de vigilância apontadas para as saídas do edifício. 

Acesso ilegítimo dos dados 

Quais poderiam ser os principais impactos nos dados dos titulares se o risco 

ocorrer? 

- Falsa sensação de privacidade,  

- Sensação de perdas e danos dos dados indesejados e imprevistos pelos próprios 

titulares,  

- Falsa sensação de segurança dos seus dados,  

- Sensação negativa de exposição indevida dos seus dados pessoais,  

- Afetação das suas vidas pessoais,  

- Afetação das suas vidas profissionais. 

Quais são as principais ameaças que poderiam levar ao risco? 

- Roubo dos sistemas que armazenam os dados,  

- Ameaças relacionadas com desastres ambientais: incêndios, inundações, terremotos, 

etc.,  

- Ameaças de roubo, vandalismo da infraestrutura ou hardware, erros acidentais ou 

intencionais,  

- Pirataria dos computadores e rede de internet,  

- Pirataria de contas de bases de dados,  

- Falhas no equipamento que comprometam o acesso/ligação ao servidor,  

- Perda de informação de contexto de recolha ou tratamento dos dados,  

- Falhas de segurança no processo de partilha/transferência dos dados,  

- Recolha e acesso de dados não justificada e autorizada,  
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- Ausência de um consentimento geral que englobe todas as pessoas indiretamente 

envolvidas. 

Quais são as fontes de risco? 

- Tecnologia inadequada ou indisponível que permita a segurança da informação,  

- Fatores humanos diversos,  

- Ausência de um consentimento geral que englobe todas as partes envolvidas. 

Quais são os controlos identificados que contribuem para abordar o risco? 

- Encriptação,  

- Anonimização,  

- Controlo de acesso lógico,  

- Segurança operacional,  

- Comprimir o software malicioso,  

- Controlo de acesso físico,  

- Manutenção. 

Como estimas a gravidade do risco, especialmente de acordo com impactos 

potenciais e controlos planeados? 

Limitado: 

Se não forem garantidas e implementadas as devidas codificações e eliminações de dados 

pessoais que advêm dos dados históricos transferidos por intermédio das instituições haverá 

acesso ilegítimo aos dados. Gravidade face à exposição indevida de dados pessoais e dados das 

instituições que não devem ser acedidos. 

No entanto, sem danos significativos e máximos, tendo em conta que não se tratam de dados 

sensíveis. Apesar disso, é necessário salvaguardar as questões relacionadas com o bom-nome e 

zelo dos indivíduos.  

Os titulares dos dados poderão ser capazes de ultrapassar os inconvenientes apesar de algumas 

dificuldades. 

Como estimas a probabilidade de risco, especialmente em relação a ameaças, 

fontes de risco e controlos planeados? 

Insignificante: 

Prevê-se a implementação das medidas planeadas, pelo que, excluindo os fatores humanos e as 

ameaças relacionadas com desastres naturais a probabilidade de risco aparentemente será 

reduzida. 

 

Modificação indesejada dos dados 

Quais poderiam ser os impactos nos dados dos titulares se o risco ocorrer? 

- Impactos ao nível das suas áreas de trabalho,  
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- Afetação das suas vidas privadas e profissionais,  

- Afetação quanto à sensação de invasão da sua integridade,  

- Violação da esfera de privacidade e reserva da intimidade da vida privada dos 

afetados. 

Quais são as principais ameaças que poderiam levar ao risco? 

- Acesso indevido às contas dos investigadores,  

- Perdas, danos ou erros relativamente aos dados,  

- Invasão, através de pirataria, das várias palavras passes pessoais que permitem acesso 

aos conteúdos,  

- Acesso não autorizado aos dados (sem conhecimento do motivo de acesso dos 

terceiros),  

- Dispersão do conjunto de dados das várias instituições. 

Quais são as fontes de risco? 

- Pessoas que pertencem ao instituto: investigador(es), técnico informático,  

- Pessoas exteriores à organização: destinatários, fornecedores, terceiros autorizados e 

qualquer atividade humana,  

- Fontes não-humanas: vírus de computador, etc. 

Quais são os controlos identificados que contribuem para abordar o risco? 

- Anonimização,  

- Segurança operacional,  

- Controlo de acesso físico,  

- Manutenção,  

- Encriptação,  

- Comprimir o software malicioso. 

Como estimas a gravidade do risco, especialmente de acordo com impactos 

potenciais e controlos planeados? 

Insignificante: 

A modificação dos dados pode ter impactos face à gravidade do risco se ocorrerem modificações 

quanto aos dados de contacto (como por exemplo e-mail - ferramenta crucial na vida privada e 

profissional), dados das assinaturas face aos consentimentos com a instituição X.  

Porém, baixa probabilidade de sucederem modificações indesejadas e significativas nos dados. 

Como estimas a probabilidade do risco, especialmente em relação a ameaças, 

fontes de risco e controlos planeados? 

Insignificante:  

Excluindo os riscos impossíveis de controlar parece difícil materializar as ameaças e 

a probabilidade é reduzida. 
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Desaparecimento de dados 

Quais são os principais impactos nos dados dos titulares se o risco ocorrer? 

- Sensação de falta de controlo sobre os seus próprios dados,  

- Sensação de possível exposição de dados desautorizada,  

- Sensação de falta de segurança,  

- Sensação de possível adulteração dos seus dados,  

- Impactos nas suas vidas profissionais ou privadas,  

- Sensação de possível apropriação dos seus dados 

Quais são as principais ameaças que poderiam levar ao risco 

- Roubo dos sistemas que armazenam os dados,  

- Ameaças relacionadas com desastres ambientais: fogo, inundações, terremotos, etc.,  

- Ameaças de roubo, vandalismo da infraestrutura ou hardware, erros acidentais ou 

intencionais,  

- Pirataria dos computadores e redes de internet,  

- Roubo do computador do investigador,  

- Invasão, através de pirataria, das várias passes pessoais que permitem o acesso aos dados. 

Quais são as fontes de risco? 

- Pessoas que pertencem ao instituto: investigador(es), técnico informático, etc.,  

- Pessoas exteriores à organização: destinatários, fornecedores, terceiros autorizados e qualquer 

atividade humana,  

- Fontes não-humanas: vírus de computador, desastres naturais, materiais inflamáveis, 

epidemias, etc. 

Quais são os controlos identificados que contribuem para abordar o risco? 

- Segurança operacional,  

- Comprimir o software malicioso,  

- Controlo de acesso físico,  

- Anonimização,  

- Encriptação,  

- Manutenção. 

Como estimas a gravidade de risco, especialmente de acordo com impactos 

potenciais e controlos planeados? 

Insignificante: 

Os titulares de dados podem encontrar inconvenientes significativos, que poderão superar 

apesar de algumas dificuldades, como por exemplo: Danos morais: sentimento de invasão de 

privacidade sem danos irreversíveis; apropriação indevida dos dados e má conduta na utilização 

dos mesmos. 
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Como estimas a probabilidade do risco, especialmente em relação a ameaças, 

fontes de risco e controlos planeados? 

Insignificante:  

Todos os acessos no edifício do i3S são limitados e necessitam de autorização.  

Embora os controlos de segurança sejam altos, recomenda-se a utilização de um servidor 

restrito que acompanhe todo o ciclo de vida dos dados e que não permita fugas de informação. 

Excluindo a probabilidade de desastres naturais o risco é, aparentemente, reduzido. 
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Plano de ação 

 

Princípios fundamentais 

Nenhum plano de ação registado. 

Medidas existentes e planeadas 

Nenhum plano de ação registado. 

Riscos 

Nenhum plano de ação registado. 
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Visão geral dos riscos 



 

272 
 

Mapeamento de riscos 
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Anexo P: Avaliação do Impacto sobre Proteção de Dados relativa ao 

Projeto 3 

Informação PIA 

PIA 

Projeto 3 - Pontos de vista de especialistas envolvidos na edição do genoma 

Nome do autor 

Maria, Nunes 

Nome do assessor 

Carla, Lopes; Joana, Rodrigues 

Nome do validador 

Pedro, Ramos; Anna, Olsson 

Data de criação 

08/04/2019 

Anexos 

Projeto 3.png 

Contexto 

Visão geral 

Qual é a finalidade de tratamento considerada no âmbito da análise? 

Os objetivos do projeto IMGENE visam obter um conhecimento aprofundado do potencial de 

edição de genoma, bem como os possíveis obstáculos inerentes ao mesmo, a nível científico, ético 

e legal, através de entrevistas com peritos no tema em questão. Este projeto pretende estabelecer 

várias ferramentas e protocolos para melhorar a tecnologia Clustered Regularly Interspaced 

Short Palindromic Repeats (CRISPR) relacionado com a edição eficiente do genoma. 

 

A finalidade do tratamento está relacionada com a oportunidade de obter um conhecimento 

mais detalhado em relação à maneira como a edição de genoma e as diferentes aplicações 

atribuídas a esta são vistas pelos profissionais e peritos da ciência que usam estas tecnologias de 

edição de genoma. O contexto de utilização aplica-se a casos de investigadores responsáveis 

por grupos de laboratório e por profissionais em regulamentação e ética.  
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A finalidade do tratamento resultará em benefícios para a investigação no campo da ciência 

da vida e da saúde, da indústria farmacêutica e da genética. 

 

Quais são as responsabilidades inerentes ao tratamento de dados pessoais? 

Interveniente principal envolvido na finalidade do tratamento, responsável pela 

recolha, processo e análise dos dados, preservação: 

 

- Pedro Ramos: (aluno de doutoramento) investigador principal do projeto, design do guião de 

entrevistas, recolha e análise de dados. 

 

- Anna Olsson: (Investigadora Orientadora) líder de grupo que pertence ao departamento, 

serviço e laboratório de biologia molecular - ICBAS / Instituto de Investigação e Inovação em 

Saúde i3S, professora, cabe-lhe a  orientação do aluno de doutoramento, com supervisão do 

projeto, design do guião de entrevistas, delineamento do plano e análise dos dados 

 

- Maria Strecht: (Doutorada) coorientação do aluno de doutoramento, revisão do guião de 

entrevista e análise dos dados. 

 

- Cord Brakebusch: (Professor Catedrático) coorientação do aluno de doutoramento, inputs 

relativos à análise e supervisão. 

 

Entidade responsável pelo tratamento:  

- Instituto de Investigação e Inovação em Saúde 

 

Entidade aprovadora/financiadora:  

- Marie Sklodowska-Curie ITN (IMGENE) 

 

Quais são as normas aplicáveis à finalidade de tratamento? 

Este projeto segue o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) especialmente através da 

Avaliação do Impacto sobre o uso de Dados Pessoais. 

A integração de um Plano de Gestão de Dados e a sua monitorização. 

 

A comissão de ética do ICBAS segue determinadas diretrizes que zelam pelos 

cumprimentos da lei a estes níveis, nomeadamente: 

- Requer a elaboração e aprovação de um consentimento informado com detalhes sobre o 

projeto. 

- Consentimento informa explicitamente os entrevistados sobre as fases da investigação; só 

assina quem consente com o mesmo; distribuição de uma cópia ao participante e ao 

investigador. 
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Dados, processos e ativos de suporte 

Quais são os dados pessoais tratados? 

 Os dados pessoais implicados advêm das entrevistas semiestruturadas com o propósito 

de seguir uma conversa com pergunta/resposta com especialistas da área em questão 

(em língua inglesa) responsáveis por grupos de laboratório, peritos em investigação em 

ética e regulamentação onde os entrevistados abordarão as suas limitações técnicas 

experienciadas. 

 Serão realizadas por Skype ou zoom após conexão com Wi-Fi e do uso da ferramenta de 

comunicação (Skype ou Zoom) no computador pessoal do investigador com a duração 

de 1 hora e 30 minutos (aproximadamente 20-22 entrevistados) registando apenas o 

áudio das entrevistas e posterior transcrição dos dados para documentos.  

Os dados dos participantes (direta e indiretamente) recolhidos são: 

- Assinaturas dos entrevistados quando assinam os consentimentos informados 

- Nome de utilizador (da ferramenta usada na entrevista) 

- Fotografia (se disponível) 

- E-mail 

- Histórico de atividade na plataforma da entrevista: dia, hora e duração 

- Opiniões e crenças pessoais sobre o tema 

- Pontos de vista e argumentos em relação às potencialidades e limitações associadas à edição de 

genoma através de perspetivas científicas/técnicas, éticas e legais 

- Gravação de áudios através da ferramenta usada para a entrevista e do telemóvel pessoal 

 

Dados comuns: 

Pessoas com acesso à informação: investigador principal 

 

 

Dados gravados:  

- Sons/áudio 

- Registo histórico na ferramenta usada para a entrevista, serviço da ferramenta 

 

Dados percebidos como sensíveis: voz (possibilidade de processamento biométrico) 

Dados sensíveis (de acordo com o GDPR): dados relativos a opiniões e crenças pessoais 

Destinatários: investigadores 

Dados calculados: 

- Opinião dos investigadores 

- As respostas dadas na entrevista 

A gravação do áudio no telemóvel pessoal serve de backup e confirmada a correta gravação na 

ferramenta procede-se à eliminação da gravação no telemóvel. 
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Após a entrevista e na fase de transcrição dos dados todos os dados pessoais inerentes às 

entrevistas serão codificados e anonimizados.  

 

O prazo de conservação das transcrições dos dados não está definido. 

 

Como funciona o ciclo de vida dos dados pessoais e dos processos inerentes? 

Primeiramente, são selecionados e recrutados os investigadores que melhor correspondem às 

ideologias da investigação e que, acima de tudo, estudaram e detêm de uma opinião sobre o tema 

correspondendo aos critérios de inclusão na investigação. O investigador entra em contacto com 

os participantes explicando o âmbito e os demais detalhes da investigação pelo que, se for da sua 

vontade, dá por terminado o contacto ou, por outro lado, dá seguimento e continuidade à sua 

participação na investigação, onde desde logo fica agendada a entrevista.  

De seguida, ainda antes de dar início à entrevista, é assinado o consentimento informado, 

prosseguindo então para a entrevista. Nesta fase, estabelece-se o contacto via Skype e/ou Zoom, 

inicia-se a gravação no programa e, simultaneamente, no telemóvel. Os dados da entrevista são 

armazenados.  

Aquando da transcrição dos dados, verifica-se primeiramente se os registos no programa ficaram 

corretamente gravados, transferindo a gravação do dispositivo móvel para o computador. Caso 

não tenham sido bem gravados pelo programa procede-se à transcrição através da gravação 

backup do telemóvel ou, então, se se verifica que a gravação no programa ficou corretamente 

gravada procede-se à eliminação da gravação backup do telemóvel fazendo a transcrição através 

da gravação que estiver com melhor qualidade. 

 Seguidamente, procede-se à transferências dos dados para o Nvivo e avança-se para a análise dos 

dados. Nesta fase, os dados são codificados ou de forma manual ou através do programa e segue-

se para a publicação (embora esta fase ainda não tenha sido pensada e detalhada).  

Numa fase final, prevê-se a eliminação das gravações em áudio, muito embora, sem planeamento 

do momento em que ato se realizará. Posteriormente, serão preservados os documentos das 

transcrições, ainda que, sem especificidade e detalhes face ao período de preservação dos 

mesmos. 

 

Tipos de operações de tratamento:  

1. Seleção 

2. Recolha 

3. Registo 

4. Organização e estruturação 

5. Análise  

6. Publicação 

7. Destruição 

8. Preservação 
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Quais são os ativos de informação utilizados na finalidade de tratamento? 

Meios de tratamento automatizados / Equipamento informático:  

 Software - Nvivo, word, 

 Hardware e dispositivos - computador de trabalho, computador pessoal, telemóvel 

pessoal, pen USB pessoal, microfone, 

 Rede de internet - internet local do i3S, rede Wi-Fi com acesso à internet com 

password, 

 Canais de transmissão de mensagens - e-mail, ferramenta Skype e/ou Zoom,  

 Canais de transmissão em formato papel - notas, consentimentos informados, lista de 

participantes, etc. 

 

Pessoas intervenientes: 

Líder de grupo - Anna Olsson 

Investigador responsável - Pedro Ramos  

 

Meios de tratamento não automatizados:  

Preenchimento do consentimento e posterior digitalização para envio. 

Criação de cópia para o participante e para o investigador.  

 O computador pessoal do investigador é um forte aliado para o mesmo, 

 São utilizadas as impressoras disponíveis no i3S, 

 É utilizada uma Dropbox (mas não contem dados pessoais). 

 

Princípios fundamentais 

Proporcionalidade e necessidade 

A finalidade de tratamento é específica, explícita e legítima? 

A finalidade de tratamento está intrinsecamente relacionada com o objetivo de estudar e 

compreender a edição de genoma sob a perspetiva dos profissionais e peritos da ciência que usam 

estas tecnologias de edição de genoma.  

Depois de realizadas as entrevistas, os dados seguem para a fase de codificação. Ou seja, não existe 

realmente necessidade de partilha dos dados antes de serem processados e anonimizados.  
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O que contribui realmente para a investigação são os argumentos, os pontos de vista, as opiniões 

de profissionais que estão ligados à área de genoma, seja porque fazem investigação fundamental, 

seja porque fazem uma investigação mais aplicada à tecnologia – sendo estes os dados 

essencialmente recolhidos e não os seus dados pessoais que permitem identificar diretamente os 

titulares dos dados.  

Os participantes da investigação compreendem o uso dos seus dados de forma específica, explícita 

e legítima porque todas as informações relacionadas com o projeto, a finalidade dos dados e da 

recolha dos dados está explicada no consentimento. O que quer isto dizer que, assinando o 

consentimento segundo os termos de confidencialidade e anonimato os dados serão usados 

somente para o proposto no presente estudo e sem referências à identidade dos entrevistados.  

 

Qual é o fundamento para tratamento de dados pessoais? 

 Os dados são tratados com base no consentimento informado e o fundamento de 

tratamento dos dados está designado no consentimento. O consentimento avisa, de forma 

clara, que só avança com a assinatura do mesmo quem concorda com as questões 

abordadas no mesmo, participando de forma voluntária nas entrevistas, 

 Embora não exista um tempo predefinido, o consentimento menciona a destruição das 

gravações dos áudios assim que seja terminada e completa a fase de análise da 

investigação, 

 O titular dos dados deu o seu consentimento para o tratamento dos seus dados pessoais 

em questão de acordo com as finalidades específicas, 

 O tratamento é necessário para dar continuidade à investigação do projeto IMGENE, 

estando os titulares cientes desta questão.   

  

Os dados pessoais recolhidos são adequados, relevantes e limitados para o 

propósito de tratamento realizado (princípio da minimização de dados)? 

Os dados dos recolhidos são: 

1. E-mail ou telefone  

 

Justificação: Os dados participantes recolhidos são pertinentes para o estabelecimento do 

contacto e agendamento das entrevistas 

Minimização de dados: atribuição de um código ao contacto usado 

 

2. Assinaturas dos participantes 
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Justificação: As suas assinaturas pessoais são necessárias para avançar com o consentimento 

informado e, seguidamente, com a entrevista.  

Minimização de dados: Separar o armazenamento dos consentimentos informados que 

permitem a identificação, numa base encriptada 

 

3. Dados do Skype: 

 

Detalhes: nome de utilizador, e-mail, fotografia, registos de histórico (data, hora e duração). 

Justificação: No momento do contacto através de uma ferramenta de comunicação são 

necessários os dados pessoais para prosseguir para a realização da entrevista. No final, fica 

registada a atividade da chamada. 

Minimização de dados: eliminação do histórico de atividade na ferramenta de comunicação 

 

4. Dados compreendidos como sensíveis: 

 

Dados Biométricos: 

 

Detalhes: Gravações dos áudios/voz das entrevistas realizadas no Skype, registos automáticos 

das aplicações e dados em brutos.  

Justificação: Gravação das entrevistas no programa do Skype e no telemóvel pessoal. 

Minimização dos dados:  

 Eliminação dos dados após a transcrição codificada 

 Remover o backup automático na cloud do telemóvel 

 

5. Dados sensíveis: 

 

Opiniões baseadas em filosofias pessoais, convicções, dados relacionados com a 

investigação na área da saúde:  

 

Detalhes: Pontos de vista, argumentos, opiniões e crenças sobre a edição de genoma 

Justificação: No momento da entrevista são recolhidos estes dados junto dos profissionais que 

estão ligados à área de genoma para se poder avançar com a investigação e com o seu próprio 

propósito 

Minimização de dados:  

 Pseudonimização dos dados 

 Eliminação dos dados irrelevantes e identificadores  
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O estudo conta com a participação estrita de cerca de 20-22 investigadores da área de edição de 

genoma.  

 

Os dados pessoais estão atualizados e são fidedignos? 

Os dados pessoais, antes da fase de codificação, são somente concedidos para possibilitar a fase 

da entrevista e após entrevista. Ou seja, após a entrevista e a codificação não há necessidade de 

atualizar esses dados, uma vez que não são necessários para dar continuidade à investigação. 

Apenas as informações referentes aos pontos de vista, argumentos, opiniões e crenças seguem 

para a análise. O resto dos dados são anonimizados. 

Os participantes podem sair do estudo quando for essa a sua vontade sem consequências para o 

próprio. Após a fase de análise os dados os áudios são apagados e destruídos mantendo as 

transcrições anonimizadas sob consentimento dos titulares.  

Qualquer necessidade de retificação ou atualização por acréscimo será executada se for a vontade 

do titular dos dados. Isto aplica-se apenas aos dados que não passam por processo de codificação 

ou seja, os dados relativos às crenças e opiniões não estão incluídos porque de seguida passam 

por um processo de pseudonimização.   

O responsável pelo tratamento: 

 Confirmações regulares da veracidade dos dados, 

 Convida os titulares dos dados a retificar, atualizar ou verificar os seus dados, 

 Rastreamento de alterações aos dados. 

 

Qual é o prazo da conservação dos dados? 

1. Dados comuns: 

E-mail, telefone, dados do Skype, registos históricos 

 

- Os dados serão eliminados após a fase da entrevista. 

2. Dados considerados sensíveis: 

Gravação dos áudios/voz 

 

- Os dados brutos serão armazenados por um curto espaço de tempo, somente até à validação da 

transcrição das gravações, procedendo de seguida à sua eliminação. No caso das transcrições 

serão mantidas até à fase de análise das entrevistas. O responsável pela eliminação dos dados é o 

investigador Pedro Ramos.  

 

3. Dados sensíveis: 
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Transcrições que contêm os pontos de vista, argumentos, opiniões e crenças sobre 

a edição de genoma 

 

- Os dados das transcrições, considerados dados processados, serão armazenados durante 5 

anos num disco externo, no computador de trabalho, anonimizados e codificados. Acima de 

tudo é necessário excluir dados de teor sensível. 

 Findado o projeto e o acesso aos dados fica restrito aos investigadores principais. O 

disco rígido de backup fica à guarda dos mesmos, 

 Todos os elementos externos ao projeto assinam acordo de confidencialidade.  

Controlos para proteger os direitos pessoais dos 

titulares dos dados 

Como é que os titulares dos dados são informados sobre o tratamento dos seus 

dados? 

O direito de informação está a ser prestado ao titular dos dados através: 

 Disponibilização de todos os detalhes sobre os meios de recolha de dados no 

consentimento informado, sendo que só devem assinar o mesmo após ser afirmativo que 

leram, compreendem e concordam com tudo o que está lá mencionado, 

 Os participantes assinam que todas as informações disponíveis no documento do 

consentimento são suficientes, 

 Fornecimento de uma cópia do consentimento, assinado, ao investigador participante na 

investigação através de termos fáceis de compreender e legíveis, 

 Realização de uma apresentação detalhada do projeto (antes de dar início à colaboração 

na investigação), 

 Esclarecimento sobre os métodos de anonimização, com o consentimento dos 

participantes, 

 Esclarecimentos detalhados sobre as questões de confidencialidade, 

 Indicação dos momentos de acesso à informação e permissão do uso da informação que 

os participantes estão a fornecer, de forma voluntária, sob as condições especificadas no 

documento em si, 

 Detalhes sobre a permissão e aceitação de os participantes serem citados nos resultados 

do estudo sob o uso de um pseudónimo (sem uso do nome da pessoa), 

 Informação sobre os dados só serem  transmitidos depois da atribuição de um 

pseudónimo, 
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 Informação detalhada no consentimento sobre os membros que terão acesso 

intermediário à informação. 

 

Como é obtido o consentimento dos titulares de dados? 

 Consentimento expresso antes de dar início à investigação e de haver partilha de dados 

pessoais, 

 Consentimento expresso dos dados dos titulares envolvidos e relevantes para dar 

continuidade à investigação, 

 Expresso no consentimento a quem é que é permitido a partilha dos dados, 

 Consentimento apresentado de forma inteligível e de fácil acesso, através de linguagem 

clara, 

 Consentimento explícito sobre todos os processos e fases dos dados recolhidos, 

 Concessão de um consentimento por cada participante. 

 

Como é garantido o acesso e portabilidade de dados pessoais? 

Aqui estão considerados apenas os dados que não passam por nenhuma fase de codificação. 

Excluindo, desde já, dados referentes às opiniões e convicções dos investigadores participantes.  

Direito de acesso: 

 Possibilidade de acesso de todos os entrevistados/participantes/utilizadores aos seus 

dados pessoais, através de qualquer meio de acesso desejado, 

 Possibilidade de consultar as bases/elementos associados a si, 

 Possibilidade de aceder a todos os dados pessoais a ele associados.  

Direito à portabilidade de dados: 

 Os participantes podem requerer a portabilidade dos seus dados durante o projeto e, até 

mesmo, após o término do mesmo, 

 Os participantes podem requerer a portabilidade através de qualquer método (através de 

e-mail ou outro) dos seus próprios dados, 

 Este exercício será executado conforme as condições expressas no consentimento e 

somente dos dados lá especificados, 

 Possibilidade de recuperar os seus dados em formatos facilmente reutilizáveis.  

Como é garantida a atualização/retificação e apagamento dos dados pessoais 

pedido pelo titular dos mesmos? 
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Aqui estão considerados apenas os dados que não passam por nenhuma fase de codificação. 

Excluindo, desde já, dados referentes às opiniões e convicções dos investigadores participantes.  

 A atualização/retificação dos dados é concedida ao titular dos dados sempre que for essa 

a sua vontade, quando e conforme o desejar, 

 Sempre que assim o exigir e solicitar, está à mercê da sua vontade completar dados que 

sejam considerados, por si próprio, incompletos. Podendo, conforme a sua vontade, 

envolver uma declaração adicional sobre este ato, 

 Conforme esclarecimento no próprio consentimento cabe ao titular dos dados, conforme 

a sua vontade, deixar de fazer parte da investigação a qualquer momento recusando o 

tratamento ou a continuidade do tratamento dos seus dados pessoais, 

 Possibilidade de retificação dos seus dados pessoais, 

 Possibilidade de exigir a eliminação dos seus dados pessoais, 

 Os participantes podem recorrer a qualquer meio para solicitar qualquer das questões 

referidas acima.  

 

Como é garantida a limitação do tratamento dos dados pessoais pedido pelo 

titular dos mesmos? 

Aqui estão considerados apenas os dados que não passam por nenhuma fase de codificação. 

Excluindo, desde já, dados referentes às opiniões e convicções dos investigadores participantes.  

 Os participantes detêm do seu direito de restringir o acesso aos seus dados, 

 Este ato pode acontecer através de qualquer meio (por e-mail, por exemplo) solicitando 

a restrição, 

 Permitir a configuração de “Privacidade”, 

 Possibilidade de alterar o que for da sua vontade que seja modificado, 

 Possibilidade de permitir que o participante solicite que o processamento dos seus dados 

seja restrito, 

 Se o tratamento dos dados for ilícito e o titular dos dados não pretender o apagamento 

dos seus dados pessoais mas apenas a limitação dos dados deve ser elaborado outro 

consentimento que exponha a sua vontade, 

 Possibilidade de excluir o processamento dos dados do participante no caso de o 

consentimento ser retirado - podendo ser processados dependendo das restrições e do 

consentimento do titular dos dados. 

 

As obrigações dos subcontratantes são claramente identificadas e regulados por 

contrato ou outro ato normativo? 
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Todos os responsáveis por este projeto estão notificados sobre a realização do PIA, do Plano de 

Gestão de Dados (PGD) e do consentimento informado, para posterior adoção e execução das 

medidas descritas no PIA. 

Porém, não existem subcontratantes apenas o responsável principal pelo tratamento dos dados.  

  

No caso de transferência de dados fora da União Europeia, os dados são 

adequadamente protegidos? 

Não se verificam transferências de dados para fora da UE. Caso se verifique a transferência de 

dados para fora da UE todas as regras ao abrigo do RGPD continuam aplicáveis no projeto em 

questão, assegurando os direitos dos titulares dos dados e a sua proteção. 

O mesmo aplica-se quando os dados são transferidos para um país que não é membro da UE 

("país terceiro"). 

  

Riscos 

Medidas planeadas ou existentes 

Encriptação 

 Acesso aos computadores - que detêm informação sobre o projeto - único e exclusivo do 

investigador responsável com palavra-passe, 

 Armazenamento dos dados processados num disco externo com encriptação (senha) e 

acesso limitado, 

 Renovação das senhas se houver qualquer dúvida em relação ao seu comprometimento - 

de preferência de forma periódica. 

Anonimização 

 Garantias de anonimização da identidade dos participantes através do 

consentimento informado. Anonimização realizada manualmente ou através do 

software Nvivo onde se realiza a análise,  

 Alcance de um nível de pseudonimização no tratamento dos dados de tal forma 

que os dados deixem de ser atribuídos ao indivíduo em questão, impossibilitando 

a identificação do mesmo,  

 Separação das informações adicionais (unicamente os consentimentos) para 

impossibilitar que a pessoa singular seja identificada ou identificável - reduzindo 
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a vinculação do conjunto de dados com a identidade original do sujeito a quem 

pertencem os dados, 

 Os pseudónimos atribuídos são aleatórios com apenas uma regra: A letra inicial 

do pseudónimo não poderá ser igual à do seu nome original (Ex: se o nome 

original for João, o pseudónimo poderá começar por qualquer letra à exceção de 

J).  

 

Controlo de acesso lógico 

 O acesso aos dados, em bruto, é exclusivo do investigador que processa e conduz a fase 

de entrevistas. Pessoa responsável pelos consentimentos bem como, pelo cumprimento 

de todas as garantias asseguradas no mesmo. Sendo o responsável formal do projeto, 

assinando o consentimento com essa responsabilidade, 

 O software Nvivo, onde decorre a fase de codificação dos entrevistados (quando esta não 

ocorre manualmente), exige o acesso através de autenticação. A senha de acesso ao 

software é exclusiva do investigador responsável pelo projeto. A password é complexa e 

será alterada de 1 em 1 ano, 

 Quando existe partilha na Dropbox a informação segue codificada e, ainda, exige 

autenticação com utilizador e password. Os restantes acesso à informação partilhada na 

Dropbox é possível somente através de autorização ou convite de participação. 

 

Partição de dados 

 Visa-se a separação dos consentimentos dos dados recolhidos, na medida em que 

o único elemento que possibilita a identificação dos participantes esteja 

armazenado com alta segurança, 

 Sem partilha dos dados que não tenham passado pela fase de codificação e 

anonimização em cloud. 

 

Rastreabilidade (logging) 

 Os únicos dados que podem ser rastreados ocorre somente na partilha de dados na 

Dropbox, porém são dados que não possibilitam identificar os participantes.  
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Arquivo 

 Depois das gravações das entrevistas serem transcritas e transferidas para dados 

processados os dados em bruto serão eliminados,  

 Os dados em questão para armazenamento e consulta são somente as transcrições,  

 Na fase final da investigação serão armazenados apenas os dados transcritos num disco 

externo com acesso limitado e restrito através de senha encriptada.    

 

Segurança operacional 

Durante a realização do projeto serão usados alguns sistemas de operações e ferramentas do 

próprio computador Windows 10. São usadas ferramentas como: 

 Microsoft Office Word 2016 

 Skype 

 ZOOM 

 iFree Skype Recorder 

 Adobe reader 

 Groove Música Media Player 

 NVivo 11 e 12 

 iFree Skype Recorder (gravação no PC) 

 Ferramenta de gravação do ZOOM (gravação no PC) 

 Gravador de Voz do telemóvel 

Todos os softwares têm licença reduzindo os riscos de utilização. 

O acesso a sites está controlado com Adblock que permite bloquear as páginas de publicidade e 

outras hiperligações inseguras. 

Os computadores têm o antivírus instalado e atualizado. 

 

 

Comprimir o software malicioso 

 Os controlos em questão visam prevenir, detetar e corrigir.  

Os controlos serão aplicados nos computadores envolvidos no projeto, 

 O software de proteção contra vírus deve ser configurado para verificar a memória do 

computador, ficheiros dos diferentes tipos, incluindo ficheiros protegidos (por exemplo, 

ficheiros compactados ou protegidos por senha), 

 Controlar e filtrar o tráfego de entrada e saída (incluindo e-mails e downloads dos e-mails 

e da internet), 
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 O antivírus deve estar ativo o tempo todo, fornecer um alerta quando um vírus suspeito 

for identificado e será atualizado frequentemente, 

 Para reduzir o risco de vírus, os seguintes controlos devem ser aplicados: 

- Instalar o software de proteção contra vírus em todos os computadores, 

- Notificar os ataques de vírus suspeitos ou reais a um único ponto de contato para suporte. 

  

 

Gestão de estações de trabalho 

 Todas as estações de trabalho terão bloqueio automático, atualizações regulares e 

verificação diária de vírus. 

 

Manutenção 

 O i3S dispõe de técnicos informáticos responsáveis pela manutenção dos sistemas, 

possuindo autorização para tal ato. 

 

Controlo de acesso físico 

 Na instituição ocorre o controlo ao acesso físico a todos os indivíduos que entram na 

mesma, 

 Os investigadores têm um cartão exclusivo de acesso às zonas que necessitam, 

nomeadamente salas. Precisam de validar a sua entrada no edifício ou nas salas. Esse 

cartão faz o mapeamento de todos os acessos dos investigadores durante o seu dia, 

 Qualquer outro que não seja um investigador e seja, por isso, um visitante tem acesso 

restrito nas salas e necessitam de deixar um cartão pessoal à entrada detendo de um 

cartão de visitante que permite o controlo de pessoas externas. 

 

Organização 

 Obrigações que competem à Comissão de Ética do ICBAS - responsável por todas as ações 

que visam o cumprimento das leis e regulamentos aplicados; responsável pelo zelo por 

ações que visem a proteção da privacidade.  
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Segurança dos dados pessoais 

Aplicar e garantir a aplicação dos seguintes métodos: 

1. Filtragem e remoção de dados pessoais nos conteúdos 

2. Redução da sensibilidade por conversão 

3. Redução da natureza de identificação dos dados 

4. Redução da acumulação de dados 

5. Restrição do acesso a dados 

 

Backups 

 Serão, frequentemente, realizados backups aos dados recolhidos ao longo da investigação 

em, pelo menos, um disco rígido. 

 Realização de backups na Dropbox com informação codificada. 

 

Evitar fontes de risco 

 A área, onde decorre o projeto de investigação, detém de informação sobre a área de 

implantação - plantas de emergência. 

 O edifício está salvaguardado com alarmes. 

 Produtos perigosos não são armazenados na mesma área. 

 

Proteção contra fontes não-humanas de riscos 

 O edifício detém de meios de prevenção, deteção e combate a incêndios - mais 

especificamente, alarmes de incêndio.  

 Câmaras de videovigilância apontadas para as portas de entrada do edifico. 

 

Acesso ilegítimo dos dados 

Quais poderiam ser os principais impactos nos dados dos titulares se o risco 

ocorrer? 

- Sensação de invasão se houver acesso a opiniões e crenças de cariz sensível,  

- Falsa sensação de privacidade,  

- Falsa sensação de segurança dos seus dados,  
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- Sentimento negativo de exposição de opiniões e argumentos sobre a temática alvo de 

estudo,  

- Sensação de perdas e danos dos dados indesejados e imprevistos pelos próprios 

titulares,  

- Sensação negativa de exposição indevida dos seus dados pessoais,  

- Afetação das suas vidas pessoais,  

- Afetação das suas vidas profissionais. 

Quais são as principais ameaças que poderiam levar ao risco? 

- Roubo dos sistemas que armazenam os dados,  

- Ameaças de roubo, vandalismo da infraestrutura ou hardware, erros acidentais ou 

intencionais,  

- Pirataria dos computadores e redes de internet,  

- Pirataria de contas de Skype e de Dropbox,  

- Ameaças relacionadas com desastres ambientais: fogo, inundações, terremotos, etc.,  

- Falhas no equipamento que comprometam o acesso/ligação ao servidor,  

- Armazenamento dos ficheiros de dados de forma dispersa em vários computadores 

(ou outro),  

- Perda de informação de contexto de recolha ou tratamento dos dados. 

 

Quais são as fontes de risco? 

- Fatores humanos diversos,  

- Tecnologia inadequada ou indisponível que permita a segurança da informação. 

 

Quais são os controlos identificados que contribuem para abordar o risco? 

- Anonimização,  

- Encriptação,  

- Segurança operacional,  

- Comprimir o software malicioso,  

- Manutenção,  

- Partição de dados,  

- Controlo de acesso físico,  

- de dados pessoais. 

Como estimas a gravidade do risco, especialmente de acordo com impactos 

potenciais e controlos planeados? 

Limitado:  
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Se for possível associar a entrevista ao entrevistado os titulares dos dados podem encontrar alguns 

inconvenientes significativos ao nível da sua imagem no âmbito das suas profissões, uma vez que 

se tratam de opiniões e crenças sobre um projeto de cariz sensível.  

Gravidade face à exposição indevida de dados pessoais. No caso de não serem cumpridas as 

devidas codificações e anonimizações dos dados é que poderá estar em causa o acesso ilegítimo 

aos dados.  

Os titulares dos dados poderão ser capazes de ultrapassar os inconvenientes apesar de algumas 

dificuldades. 

Como estimas a probabilidade de risco, especialmente em relação a ameaças, 

fontes de risco e controlos planeados? 

Limitado:  

A probabilidade de se suceder o risco está relacionada com a hipótese de acederem aos dados ou 

identificarem um indivíduo. 

Identificar um individuo aparentemente parece uma tarefa difícil mas possível em alguns casos, 

como por exemplo: 

1. Colocar as transcrições das entrevistas juntamente com os consentimentos que possibilita 

a identificação dos entrevistados; 

2. Acesso à conta de Skype do investigador e, consequentemente, ao seu histórico de 

chamadas; 

3. Erros, lapsos ou anomalias na codificação dos entrevistados. 

Modificação indesejada dos dados 

Quais poderiam ser os impactos nos dados dos titulares se o risco ocorrer? 

- Exposição de opiniões e argumentos sobre a temática alvo de estudo,  

- Sensação de desconforto nas suas áreas de trabalho,  

- Impactos ao nível da veracidade da investigação em si,  

- Sensação de divulgação (ou não) das suas convicções sobre um tema sensível que está ainda 

tão exacerbado,  

- Afetação das suas vidas privadas e profissionais,  

- Afetação quanto à sensação de invasão da sua integridade,  

- Violação da esfera de privacidade e reserva da intimidade da vida privada dos afetados. 

 

Quais são as principais ameaças que poderiam levar ao risco? 

- Acesso indevido às contas do investigador principal,  

- Perdas, danos ou erros relativamente aos dados,  

- Roubo do computador, pen ou telemóvel pessoal do investigador,  

- Invasão, através de pirataria, das várias passes pessoais que permitem o acesso aos dados,  

- Acesso não autorizado aos dados (sem conhecimento do motivo de acesso dos terceiros),  
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- Dispersão dos dados recolhidos nas gravações. 

 

Quais são as fontes de risco? 

- Pessoas que pertencem ao instituto: investigador(es), técnico informático, etc.,  

- Pessoas exteriores à organização: destinatários, fornecedores, terceiros autorizados e qualquer 

atividade humana,  

- Fontes não-humanas: vírus de computador, desastres naturais, materiais inflamáveis, 

epidemias, etc. 

 

Quais são os controlos identificados que contribuem para abordar o risco? 

- Segurança operacional,  

- Comprimir o software malicioso,  

- Manutenção,  

- Anonimização,  

- Encriptação,  

- Gestão de estações de trabalho,  

- Controlo de acesso físico,  

- Partição de dados,  

- Backups. 

 

Como estimas a gravidade do risco, especialmente de acordo com impactos 

potenciais e controlos planeados? 

Limitado:  

A modificação dos dados pode ter impactos face à gravidade do risco se ocorrerem modificações 

quanto aos dados de contacto (como por exemplo e-mail - ferramenta crucial na vida privada e 

profissional), dados das assinaturas face aos consentimentos ou modificações quanto à 

informação dadas nas entrevistas sobre as temáticas).  

A gravidade do risco afeta a veracidade da investigação e o seu propósito primordial.  

Ainda, se for possível associar a entrevista ao entrevistado os titulares dos dados podem encontrar 

alguns inconvenientes significativos ao nível da sua imagem no âmbito das suas profissões, uma 

vez que se tratam de opiniões e crenças sobre um projeto de cariz sensível.  

Assim sendo, é necessário colmatar todos os riscos e zelar pelo controlo das mesmas aquando do 

seu sucedimento. 

Os titulares dos dados poderão ser capazes de ultrapassar os inconvenientes apesar de algumas 

dificuldades. 

 

Como estimas a probabilidade do risco, especialmente em relação a ameaças, 

fontes de risco e controlos planeados? 

Insignificante: 
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Parece difícil materializar as ameaças no entanto, como estão envolvidas opiniões, crenças e 

argumentos de investigadores que não desejam ver as mesmas divulgadas nem modificadas, 

continua a existir um problema se se materializarem as ameaças e os controlos planeados não 

forem capazes ou suficientes para colmatar os riscos.  

 

Desaparecimento de dados 

Quais são os principais impactos nos dados dos titulares se o risco ocorrer? 

- Sensação de receio e medo face à possibilidade de divulgação indevida de opiniões e autores 

das opiniões pessoais,  

- Sensação de divulgação (ou não) indevida de opiniões confidenciais,  

- Sensação de falta de controlo sobre os seus próprios dados,  

- Sensação de possível exposição de dados desautorizada,  

- Sensação de falta de segurança,  

- Sensação de possível adulteração dos seus dados,  

- Impactos nas suas vidas profissionais ou privadas,  

- Sensação de possível apropriação dos seus dados. 

 

Quais são as principais ameaças que poderiam levar ao risco 

- Roubo dos sistemas que armazenam os dados,  

- Ameaças relacionadas com desastres ambientais: fogo, inundações, terremotos, etc.,  

- Ameaças de roubo, vandalismo da infraestrutura ou hardware, erros acidentais ou 

intencionais,  

- Pirataria dos computadores e redes de internet,  

- Roubo do computador, pen ou telemóvel pessoal do investigador,  

- Invasão, através de pirataria, das várias passes pessoais que permitem o acesso aos dados. 

 

Quais são as fontes de risco? 

- Pessoas que pertencem ao instituto: investigador(es), técnico informático, etc.,  

- Pessoas exteriores à organização: destinatários, fornecedores, terceiros autorizados e qualquer 

atividade humana,  

- Fontes não-humanas: vírus de computador, desastres naturais, materiais inflamáveis, 

epidemias, etc. 

 

Quais são os controlos identificados que contribuem para abordar o risco? 

- Comprimir o software malicioso,  

- Segurança operacional,  

- Controlo de acesso físico,  
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- Manutenção,  

- Anonimização,  

- Encriptação,  

- Partição de dados,  

- Segurança dos dados pessoais,  

- Controlo de acesso lógico. 

 

Como estimas a gravidade de risco, especialmente de acordo com impactos 

potenciais e controlos planeados? 

Insignificante: 

Os titulares de dados podem encontrar inconvenientes significativos, que poderão superar 

apesar de algumas dificuldades, como por exemplo: Danos morais: sentimento de invasão de 

privacidade sem danos irreversíveis, intimidação nas redes sociais e no próprio local de 

trabalho; apropriação indevida dos dados e má conduta na utilização dos mesmos. 

Como estimas a probabilidade do risco, especialmente em relação a ameaças, 

fontes de risco e controlos planeados? 

Limitado: 

Todos os acessos no edifício do i3S são têm limitações de acesso e necessitam de autorização. 

Excluindo a probabilidade de desastres naturais o risco é, aparentemente, reduzido. 

Embora os controlos de segurança sejam altos, recomenda-se a utilização de um servidor 

restrito que acompanhe todo o ciclo de vida dos dados.  
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Plano de ação 

Princípios fundamentais 

Nenhum plano de ação registado. 

Medidas existentes e planeadas 

Nenhum plano de ação registado. 

Riscos 

Nenhum plano de ação registado. 
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Visão geral dos riscos 
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Mapeamento de riscos 

 

 

 

  



 

297 
 

Anexo Q: Plano de Gestão de Dados do Projeto 1 

 

Projeto: Os efeitos dos métodos de treino no bem-estar dos 
cães de companhia e no vínculo entre o cão e o dono 

A Data Management Plan created using DMPonline 

 

Creator: Maria Nunes 

 

Affiliation: University of 

Porto (Universidade do 

Porto) Template: 

European Commission  

(Horizon  2020) Grant 

number: 

SFRH/BPD/111509/2015 

Project abstract: 
Este é um projeto que pretende avaliar o efeito de diferentes métodos de treino e 

educação de cães no bem-estar dos cães e na sua vinculação com os donos. Para 

o treino e/ou educação de um cão, há essencialmente duas 

filosofias/metodologias distintas: 1. Métodos aversivos: Filosofia que assenta 

no uso de medo e dor para levar os animais a exibir os comportamentos 

desejados. Usam-se, por exemplo, coleiras de choque, coleiras de bicos e 

coleiras estranguladoras. 2. Métodos positivos: Filosofia que assenta 

essencialmente no uso de recompensas para obter os comportamentos 

desejados. Usam-se objetos e/ou atividades que sejam recompensadoras para 

os animais, como comida, brincadeira, ou festas. Apesar de haver uma grande 

polémica no mundo dos treinadores de cães sobre quais métodos serão os mais 

indicados, a verdade é que a ciência se tem debruçado muito pouco sobre este 

assunto. Os defensores dos métodos positivos têm atacado as metodologias 

aversivas por dizerem que estas são más para o bem-estar animal. Mas 

efetivamente há muito pouca investigação sobre o tema e, cientificamente, ainda 

não há uma resposta concreta a esta pergunta. Um problema importante aliado a 

esta questão de estudo é o facto de a profissão de treinador de cães não ser 

regulamentada na maior parte dos países do mundo, e portanto qualquer 

pessoa poder ser treinador de cão. O objeto de estudo são cães que estão nas 

escolas para treino de obediência (entende-se por ensinar o cão a sentar, deitar, 

a ficar quieto, a andar à trela sem puxar, a não saltar – aquele que funciona 

como educação básica), uma vez que cães que frequentam as escolas de treino 

para resolver outros problemas de comportamento como agressividade ou 
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ansiedade podem ter níveis de stress elevados inerentes (e não relacionados 

com a metodologia de treino associada). 

 
Last modified: 06-05-2019 
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Projeto: Os efeitos dos métodos de treino no bem-estar dos cães de companhia 
e no vínculo entre o cão e o dono  

 
1. Data summary 

 

Provide a summary of the data addressing the following issues: 
 

State the purpose of the data 

collection/generation Explain the 

relation to the objectives of the project 

Specify the types and formats of data 

generated/collected Specify if existing 

data is being re-used (if any) 

Specify the origin of the data 

State the expected size of the data 

(if known) Outline the data 

utility: to whom will it be useful 

 
 

Este projeto pretende avaliar o efeito de diferentes métodos de treino e educação de cães perante o 

seu próprio bem-estar assim como, na sua vinculação com os donos. Para o treino e/ou educação de 

um cão, há essencialmente duas filosofias/metodologias distintas: 

-  Métodos aversivos: Filosofia que assenta no uso de medo e dor para levar os animais a exibir os 

comportamentos desejados. Usam-se, por exemplo, coleiras de choque, coleiras de bicos e coleiras 

estranguladoras. 

-  Métodos positivos: Filosofia que assenta essencialmente no uso de recompensas para obter os 

comportamentos desejados. Usam-se objetos e/ou atividades que sejam recompensadoras para os 

animais, como comida, brincadeira, ou festas. 

Apesar de haver uma grande polémica no mundo dos treinadores de cães sobre quais métodos serão 

os mais indicados, a verdade é que a ciência se tem debruçado muito pouco sobre este assunto. Os 

defensores dos métodos positivos têm atacado as metodologias aversivas por dizerem que estas são 

más para o bem-estar animal. Mas, efetivamente, há muito pouca investigação sobre o tema e, 

cientificamente, ainda não há uma resposta concreta a esta pergunta. 

Um problema importante aliado a esta questão de estudo é o facto de a profissão de treinador de cães 

não ser regulamentada na maior parte dos países do mundo e, portanto, qualquer pessoa poder ser 

treinador de cão. 

O objeto de estudo são cães que estão nas escolas para treino de obediência (entende-se por ensinar o 

cão a sentar, a deitar, a ficar quieto, a andar à trela sem puxar, a não saltar – aquele que funciona como 

educação básica), uma vez que cães que frequentam as escolas de treino para resolver outros 

problemas de comportamento como agressividade ou ansiedade podem ter níveis de stress elevados 

inerentes (e não relacionados com a metodologia de treino associada). 

Este projeto contribuirá e trará benefícios para a promoção de relacionamentos bem-sucedidos com 

os donos dos cães, potencializando os benefícios que os humanos obtêm da ligação com os cães, 

gerando benefícios para o próprio bem-estar dos animais. 

O objetivo é conseguir dados científicos para informar quem poderá vir a regular este tipo de profissão. 

-  Compreender os requisitos para a formação e certificação destes treinadores. 

-  Compreender o standard. 

-  Compreender exatamente como é que devemos educar estes cães no sentido de promover o 

seu bem-estar e qualidade da relação com o ser humano.  
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Os tipos de dados recolhidos são: 

1. Os dados advêm de filmagens dos treinos dos animais em escolas de treino de cães. 

1.1. Recolha de informação sobre o treino de obediência, comportamento do cão. 

1.2. Recolha de dados fisiológicos no fim dos treinos e em casa com os tutores dos animais: consiste 
em recolher amostras de saliva destes animais criando uma baseline, a mesma corresponde aos 
valores de cortisol recolhidos em em casa (i.e., quando os cães não estão em treino). As amostras de 
saliva recolhidas no fim dos treinos servem para avaliar os valores de cortisol após esta atividade 
(comparando com a baseline, podem ver se houve ou não aumento dos valores de cortisol com o treino 
e se, portanto, este representou um momento de stress ou não). 
 

2. Dados que advêm dos testes de vinculação – avaliação dos cães mais seguros e dos mais 

inseguros. 

3. Dados que advêm dos testes de viés cognitivos – avaliação dos cães mais positivos e mais 

pessimistas. 

3.1. Respostas a questionários por parte dos tutores dos animais: recolha de informação 
demográfica sobretudo sobre os tutores e os cães. 

3.2. Desenvolvimento de etogramas com listagens de comportamentos de stress que permitem 

avaliar os vídeos das filmagens - identificar comportamentos através da observação pormenorizada e 

detalhada dos vídeos. Ficheiros de Excel com registos do tempo em que se sucedeu determinado 

comportamento de stress. Análises da frequência com que cada comportamento de stress ocorreu. 

4. Realização de análises do conjunto de dados. 

4.1. Comparações com médias e gráficos por método de treino positivo e método de treino aversivo. 

4.2. Comparações entre as sete escolas com médias e gráficos. 
 

Formatos (ficheiros Excel, word, vídeo e áudio): 

- .txt, .doc, .xls, .csv, .pdf, etc. 

A investigação conta com a recolha de dados de cerca de: 

- 92 sujeitos alvo de estudo no teste do bem-estar animal, 

- 34 sujeitos alvo de estudo no teste da vinculação. 
 

 

2. FAIR data 
 

2.1Making data findable, including provisions for metadata: 
 

Outline the discoverability of data (metadata provision) 

Outline the identifiability of data and refer to standard identification mechanism. Do you make use of 

persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers? 

Outline naming conventions used 

Outline the approach towards 

search keyword Outline the 

approach for clear versioning 

Specify standards for metadata creation (if any). If there are no standards in your discipline describe what 

metadata will be created and how 

 

 

Os dados são recolhidos nas filmagens dos treinos dos animais, mais propriamente nas escolas de 

treino de cães, nas avaliações dos níveis de cortisol recolhidos anteriormente com a saliva dos cães, 

nos testes de vinculação, nos testes cognitivos e nas respostas aos questionários no fim do teste 

cognitivo, através dos etogramas que detalham comportamentos de stress nos cães e por fim, no 

conjunto de análises, comparações e avaliações de todos os dados. 

Na primeira fase - fase da recolha de dados - estes dados não são acompanhados de metadados e são 
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vistos como dados brutos. 

Posteriormente à recolha e à análise, contempla-se o uso de um modelo de metadados com o objetivo 

de descrever e dar contexto aos dados sendo que isto será realizado através da utilização de metadados 

de carácter mais genérico, nomeadamente modelos de metadados como Dublin Core (DC) e Data 

Documentation Initiative (DDI) com o uso de descritores como: title, description, subjects or 

keywords, author, contributor, spatial coverage, temporal coverage, etc. 

Serão selecionados descritores básicos que têm o intuito de descrever o projeto a nível mais geral, como 
por exemplo os descritores "creator", "description", "languague", "license", "publisher", entre outros. 

Ainda assim, também é pertinente o uso de descritores a um nível mais técnico que permita detalhar 

de forma mais minuciosa e rica o projeto em si, especialmente numa fase mais avançada do mesmo. 

Ao nível semântico, da própria análise dos dados do projeto e do próprio período de recolha de 
dados é importante a utilização de descritores como s"tart time", "end time", "start date", "end 
date", "frequency", "methodology" e "type". 

 
 

 

2.2 Making data openly accessible: 
 

Specify which data will be made openly available? If some data is kept closed 

provide rationale for doing so Specify how the data will be made available 

Specify what methods or software tools are needed to access the data? Is documentation about the software 

needed to access the data included? Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source 

code)? 

Specify where the data and associated metadata, documentation 

and code are deposited Specify how access will be provided in 

case there are any restrictions 

 
 

Após a fase de recolha todos os dados são anonimizados e codificados de acordo com os 

consentimentos informados anexado aos vários estudos da vinculação e cognitivo. Todo o conjunto 

de dados recolhidos suportam a fase da análise dos dados. Somente os resultados das comparações 

e avaliações dos dados é que servirão de base para as publicações futuras tendo sempre em conta 

políticas de transparência envolvidas no Open Science. 

Os resultados do estudo do projeto, ou seja, do conjunto final dos dados analisados será publicado em: 
 

Website do i3S 

Repositório da 

universidade do Porto 

Revistas 

Outro website ou repositório de dados 
 
 

Os dados, aquando da sua publicação, estarão também disponíveis em acesso aberto. Seguidamente à 

análise, organização e descrição dos dados, os mesmos serão publicados num repositório de dados de 

investigação, os acessos aos dados serão geridos a partir do servidor do repositório e os requisitos são 

geridos pelo repositório em si, dependendo do mesmo. Os dados da investigação serão úteis a 

interessados na temática em questão, envolvidos nos demais estudos do bem-estar animal. 

 
 

 

2.3 Making data interoperable: 
 

Assess the interoperability of your data. Specify what data and metadata vocabularies, standards or 

methodologies you will follow to facilitate interoperability. 
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Specify whether you will be using standard vocabulary for all data types present in your data set, to allow 

inter-disciplinary interoperability? If not, will you provide mapping to more commonly used ontologies? 

 

 
Question not answered. 

 
 

 

2.4 Increase data re-use (through clarifying licenses): 
 

Specify how the data will be licenced to permit the widest reuse possible 

Specify when the data will be made available for re-use. If applicable, specify why and for what 

period a data embargo is needed 

Specify whether the data produced and/or used in the project is useable by third parties, in 

particular after the end of the project? If the re-use of some data is restricted, explain why 

Describe data quality assurance processes 

Specify the length of time for which the data will remain re-usable 

 

 

Os dados recolhidos estão licenciados e em conformidade com a lei, tendo em conta que não viola a 

mesma. A comissão de ética, que pertence ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

(ICBAS), aprova a recolha destes dados. 

Os dados só serão disponibilizados no fim da investigação e estarão disponíveis por tempo indefinido. 

Os dados da investigação serão úteis a interessados na temática em questão, envolvidos nos demais 

estudos da ciência do bem-estar animal e do comportamento animal com uma componente da 

psicologia e da etologia, na parte da vinculação com o dono, através da aplicação de testes derivados 

da psicologia humana. 

Não há detalhe das restrições relativas à partilha de dados até ao momento, dado que as permissões 

ou restrições serão estipuladas numa fase mais avançada do projeto e da conclusão do mesmo. 
 

 
 
 

3.  Allocation of resources 
 

Explain the allocation of resources, addressing the following issues: 

 

Estimate the costs for making your data FAIR. Describe 

how you intend to cover these costs Clearly identify 

responsibilities for data management in your project 

Describe costs and potential value of long term preservation 

 

 

O projeto de investigação está ao encargo do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde 

(i3S) e também ligado ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do 

Porto (ICBAS) pelo que os custos são cobertos pelo financiamento previamente aprovado para 

dar seguimento ao projeto. Assim, os custos para fazer depósito do data set e os recursos 

subsequentemente necessários para tornar o data set disponível de forma pública estão 

incluídos nos custos do projeto. 

Os responsáveis pelo projeto serão também os responsáveis pela gestão de dados. 

Os dados depois de passarem pelas várias fazes que permitem concluir o projeto serão 
armazenados em repositórios que acarretam custos a um nível macro. 
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4.  Data security 
 

Address data recovery as well as secure storage and transfer of sensitive data 

 
Os dados são recolhidos pela investigadora principal do projeto, passam pela fase de 

codificação dos dados e são transmitidos, somente após a sua codificação e anonimização. 

Visa-se que os dados sejam armazenados em segurança, com controlo de versões e partilha 

simplificada, fazendo uso de chaves de segurança que permitem a encriptação dos ficheiros. 

O backup dos dados está a ser trabalhado para corresponder ao esperado. Os dados são 
armazenados em computadores, discos rígidos e na cloud e espera-se que hajam backups 
realizados de forma frequente, com verificações periódicas às cópias de segurança que incluem a 
investigação de vírus e procedimentos de triagem, de rotina, inseridos nos sistemas 
operacionais dos próprios computadores. 

 
 
 
 

5.  Ethical aspects 
 

To be covered in the context of the ethics review, ethics section of DoA and ethics deliverables. Include references 

and related technical aspects if not covered by the former 

 

 
Este projeto conta com a colaboração de vários parceiros a quem consideramos como pessoas 

que fazem parte da investigação e que permitem que ela avance - nomeadamente, as escolas de 

treino, os treinadores e os donos do cão bem como, o próprio animal. Assim sendo, para ter 

acesso aos seus dados foi realizado um consentimento que tinha de ser assinado antes de estes 

estarem aptos para fazem parte da investigação. 

No consentimento estava expressamente mencionado e descrito o objetivo do estudo, a 

metodologia usada e o processo desenvolvido em cada cão. Mais ainda, está garantida a 

confidencialidade dos dados recolhidos - tratados e conservados em anonimato -, a divulgação 

do resultado do estudo em contexto científico sem revelar a identidade das escolas e dos 

participantes, a participação voluntária e o abandono do estudo a qualquer momento com a 

destruição de informação que tenha sido recolhida (se solicitado). 
 

 

6.  Other 
 

Refer to other national/funder/sectorial/departmental procedures for data management that you are using (if any) 
 

 
Question not answered.
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Anexo R: Plano de Gestão de Dados do Projeto 2  

Plano de Gestão de Dados 

Projeto: Mortalidade perinatal de roedores em laboratório 

O Plano de Gestão de Dados foi criado usando o DMPonline, seguindo as recomendações do 

Digital Curation Center. 

Criador: Maria Nunes 

Afiliação: University of Porto (Universidade do Porto) 

Financiador: Fundação para a Ciência e a Tecnologia  

Resumo do Projeto: A mortalidade perinatal é um problema comum na reprodução 

de murganhos de laboratório. Neste contexto, é mais do que um problema de saúde e 

bem-estar animal, um vez que, frequentemente toda a ninhada é perdida acabando por 

interferir com os biotérios e estirpes. Neste caso em específico os dados da investigação 

representam valores de 20-35% para as estirpes comuns. Embora estes dados sejam 

extremamente relevantes para o problema em si há ausência de investigação nesta 

matéria bem como, sobre os fatores subjacentes dado que, na maioria dos casos, não se 

consegue compreender as razões e causas da morte. Os dados existentes na literatura não 

apontam para nenhuma ideia em concreto das ocorrências de mortalidades nos sistemas 

de reprodução de animais de laboratório, variando entre diferentes estudos. Em alguns 

estudos experimentais são fatores como a dieta materna, infeções, genótipo/estirpe, tipo 

de caixa, experiência e a reação maternal ao stress que têm implicações na sobrevivência 

das crias. No entanto, verifica-se a ausência de estudos sistemáticos sobre a mortalidade 

perinatal em condições normais. 

Por isso mesmo é que esta investigação combina um vasto conjunto de aspetos a 

considerar para melhorar compreender os fatores que afetam a sobrevivência das 

ninhadas de murganhos de laboratório, estudando os riscos de perda de crias e o efeito 

de alguns fatores de risco. 

 

Última modificação: 22-05-2019 

Informação de Copyright: O(s) criador(es) deste plano concordaram que terceiros 

podem usar nos seus planos, o que não invalida que a utilização de qualquer parte do 

texto seja aprovada pelo(s) criador(es), ou que estes tenham alguma relação com o seu 

projeto ou proposta. 
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Projeto: Mortalidade perinatal de roedores em laboratório 

 

 

1. Resumo dos dados 

O projeto de investigação em causa considera que o background da mortalidade perinatal 

em murganhos é complexo, envolvendo vários fatores relacionados com as condições de 

alojamento animal. A epidemiologia demonstrou ser uma abordagem poderosa e não 

invasiva para compreender o background dos problemas multifatoriais deste tipo. Neste 

projeto, são combinados diferentes aspetos com o objetivo de aumentar o conhecimento 

dos fatores afetantes da sobrevivência das ninhadas de murganhos de laboratório. Mais 

especificamente pretende-se identificar os potenciais riscos da perda de crias e estudar o 

efeito de alguns fatores de risco. Ou seja, o objetivo do estudo passa por aceder ao efeito 

de fatores de risco selecionados sobre a perda de ninhadas ou o tempo de perda de 

ninhadas. 

O estudo vai providenciar detalhes de informação sobre efeitos importantes dos fatores 

de risco no risco de perda de ninhadas. Os resultados podem ser usados para desenvolver 

estratégias preventivas e para melhorar a sobrevivência de murganhos. 

Os dados que fazem parte do estudo foram recolhidos em três instituições que fornecem 

os seus dados para permitir os avanços desta investigação, tendo em conta que uma das 

três instituições é o próprio i3S e, ainda, dados recolhidos nos laboratórios (dados da 

necropsia e do ambiente). 

 

Os dados recolhidos nas instituições: 

1. Os dados em questão advêm do acesso a dados históricos das instituições parceiras 

que participam no estudo. 

2. Há troca de documentação para permitir os avanços da investigação. 

Os dados recolhidos no i3S: 

1. Acesso a dados e registos históricos do i3S sobre a mortalidade de murganhos. 

2. Recolha de dados dos biotérios nos laboratórios do i3S: dados recolhidos no 

microambiente através de sensores (medição da temperatura, luz, etc.) 

Formatos: csv, Excel, word, pdf. 

 

 

2.  Dados FAIR (Findable, Accessible, Interoperable e Reusable) 

2.1. Tornar os dados acessíveis, incluindo previsões de 

metadados: 

Os dados são recolhidos através dos dados históricos das instituições e do próprio i3S. 
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Na primeira fase - fase da receção e recolha de dados - estes dados não são 

acompanhados de metadados e são vistos como dados brutos porque ainda não servem 

o propósito da investigação. 

Posteriormente à recolha (nos laboratórios) e à análise do conjunto de dados, contempla-

se o uso de um modelo de metadados com o objetivo de descrever e dar contexto aos 

dados sendo que isto será realizado através da utilização de metadados de carácter mais 

genérico, nomeadamente modelos de metadados como Dublin Core (DC) e Data 

Documentation Initiative (DDI) com o uso de descritores como: title, description, 

subjects or keywords, author, contributor, spatial coverage, temporal coverage, etc. 

Serão selecionados descritores básicos que têm o intuito de descrever o projeto a nível 

mais geral, como por exemplo os descritores "creator", "description", "languague", 

"license", "publisher", entre outros. 

Ainda assim, também é pertinente o uso de descritores a um nível mais técnico que 

permita detalhar de forma mais minuciosa e rica o projeto em si, especialmente numa 

fase mais avançada do mesmo. 

Ao nível semântico, da própria análise dos dados do projeto e do próprio período de 

recolha de dados é importante a utilização de descritores como "start time", "end time", 

"start date", "end date", "frequency", "methodology" e "type". 

 
 
 

2.2. Tornar os dados em acesso aberto: 

Após a fase de recolha os dados, os dados que possam permitir a identificação de um 

indivíduo, não são usados em nenhuma das etapas que o estudo percorre. 

Porém, todo o conjunto de dados recolhidos suportam a fase da análise dos dados. 

Somente os resultados das comparações e avaliações dos dados é que servirão de base 

para as publicações futuras tendo sempre em conta políticas de transparência envolvidas 

no Open Science. 

Os resultados do estudo do projeto, ou seja, do conjunto final dos dados analisados será 

publicado em: 

 Website do i3S 

 Repositório da universidade do Porto 

 Revistas temáticas 

 Outro website ou repositório de dados 
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Os dados, aquando da sua publicação, estarão também disponíveis em acesso aberto. 

Seguidamente à análise, organização e descrição dos dados, os mesmos serão publicados 

num repositório de dados de investigação, os acessos aos dados serão geridos a partir do 

servidor do repositório e, também, os requisitos serão geridos pelo repositório em si, 

dependendo do mesmo. Os dados da investigação serão úteis a interessados na temática 

em questão, envolvidos nos demais estudos da ciência e bem-estar do animal, assim 

como, estudo do microambiente e o efeito dele nos animais (mais especificamente, 

mortalidade de murganhos). 

 

 

2.3. Colaborar com a reutilização de dados (através de uma 

licença clara): 

Os dados recolhidos estão licenciados e em conformidade com a lei, tendo em conta que 

não viola a mesma. 

Os dados só serão disponibilizados no fim da investigação e estarão disponíveis por 

tempo indefinido, até então. 

Os dados da investigação serão úteis a interessados na temática em questão, envolvidos 

nos demais estudos da ciência e bem-estar animal assim como, estudo do 

microambientes e o efeito dele nos animais (mais especificamente, mortalidade de 

murganhos). 

Não há detalhe das restrições relativas à partilha de dados até ao momento dado que as 

permissões ou restrições serão estipuladas numa fase mais avançada do projeto e da 

conclusão do mesmo. 

 

 

3. Alocação de Recursos 

O projeto de investigação está ao encargo do Instituto de Investigação e Inovação em 

Saúde (i3S) pelo que os custos serão cobertos pelo financiamento previamente aprovado 

para dar seguimento ao projeto. 

Assim, os custos para fazer depósito do data set e os recursos, subsequentemente, 

necessários para tornar o data set disponível de forma pública estarão incluídos nos 

custos do projeto. 
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Os responsáveis pelo projeto serão também os responsáveis pela gestão de dados. 

Os dados depois de passarem pelas várias fazes que permitem concluir o projeto serão 

armazenados em repositórios que acarretam custos a um nível macro. 

 

4. Segurança dos dados 

 

 Uma parte dos dados são recolhidos pela investigadora principal do projeto e 

a outra são enviados pelas instituições envolvidas. 

 Visa-se que os dados sejam armazenados em segurança, com controlo de 

versões e partilha simplificada, fazendo uso de chaves de segurança que 

permitem a encriptação dos ficheiros. 

 O backup dos dados está a ser trabalhado para corresponder ao esperado. Os 

dados são armazenados em computadores, discos rígidos e na cloud e espera-

se que hajam backups realizados de forma frequente, com verificações 

periódicas às cópias de segurança que incluem a investigação de vírus e 

procedimentos de triagem, de rotina, inseridos nos sistemas operacionais dos 

próprios computadores. 

 

 

5. Aspetos Éticos 

 

 Este projeto conta com a colaboração de vários parceiros a quem 

consideramos como pessoas que fazem parte da investigação e que permitem 

que ela avance - nomeadamente, a instituição X, a instituição Y, o i3S e os 

dados recolhidos no laboratório do i3S. 

 Neste sentido, a instituição X, exigiu a realização de um consentimento para 

ter acesso aos seus dados e este tinha de ser assinado antes de haver 

transferência de dados. 

 No consentimento - com a instituição X - estava expressamente mencionado 

e descrito o objetivo e âmbito do estudo, a partilha de dados entre ambas as 

partes, restrição do uso e acesso aos dados da instituição X (não mais de 12 

meses desde o primeiro acesso). 
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Anexo S: Plano de Gestão de Dados do Projeto 3 

Plano de Gestão de Dados 

Projeto: Pontos de vista de especialistas envolvidos na 

edição de genoma 

O Plano de Gestão de Dados foi criado usando o DMPonline, seguindo as recomendações do 

Digital Curation Center. 

Criador: Maria Nunes 

Afiliação: University of Porto (Universidade do Porto) 

Financiador: Fundação para a Ciência e a Tecnologia  

Resumo do Projeto:  

Este projeto faz parte de um consórcio europeu em que o objetivo passa por melhorar a 

eficiência de edição de genoma. Os objetivos do projeto visam obter um conhecimento 

aprofundado do potencial de edição de genoma bem como os possíveis obstáculos 

inerentes ao mesmo a nível científico, ético e legal através de entrevistas com peritos no 

tema em questão. Este projeto visa estabelecer várias ferramentas e protocolos para 

melhorar a tecnologia Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats 

(CRISPR) relacionado com a edição eficiente do genoma. O intuito está relacionado com 

a oportunidade de obter um conhecimento mais detalhado em relação à maneira como a 

edição de genoma assim como, as diferentes aplicações atribuídas a esta são vistas pelos 

profissionais e peritos da ciência que usam estas tecnologias de edição de genoma. O 

contexto de utilização aplica-se a casos de investigadores responsáveis por grupos de 

laboratório e por profissionais em regulamentação e ética. 

Envolve entrevistas e o armazenamento de áudios sobre o tema em si numa perspetiva 

científica, ética e regulatória. 

O método das entrevistas percorre um conjunto de questões onde os participantes 

partilham os seus pensamentos, opiniões, pontos de vista e argumentos sobre o tópico 

mencionado. Ainda, a proposta de alguns exercícios. A finalidade do tratamento 

resultará em benefícios para a investigação no campo da ciência da vida e da saúde, da 

indústria farmacêutica e da genética. 

 

Última modificação: 22-05-2019 

Informação de Copyright: O(s) criador(es) deste plano concordaram que terceiros 

podem usar nos seus planos, o que não invalida que a utilização de qualquer parte do 

texto seja aprovada pelo(s) criador(es), ou que estes tenham alguma relação com o seu 

projeto ou proposta. 
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Projeto: Pontos de vista de especialistas envolvidos na edição de genoma 

 

1. Resumo dos dados 

Este projeto faz parte de um consórcio europeu em que o objetivo passa por melhorar a 

eficiência de edição de genoma.  

A investigação está relacionada com a oportunidade de obter um conhecimento mais 

detalhado em relação à maneira como a edição de genoma - assim como, as diferentes 

aplicações atribuídas a esta - é vista pelos profissionais e peritos da ciência que usam 

estas tecnologias de edição de genoma. O contexto de utilização aplica-se a casos de 

investigadores responsáveis por grupos de laboratório e por profissionais em 

regulamentação e ética. 

Serão realizadas entrevistas onde haverá registos de áudios e o método das entrevistas 

percorre um conjunto de questões onde os participantes partilham os seus pensamentos, 

opiniões, pontos de vista e argumentos sobre o tópico mencionado.  

Sumamente, os objetivos do projeto visam obter um conhecimento aprofundado do 

potencial de edição de genoma bem como os possíveis obstáculos inerentes ao mesmo a 

nível científico, ético e legal através de entrevistas com peritos no tema em questão. Este 

projeto visa estabelecer várias ferramentas e protocolos para melhorar a tecnologia 

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) relacionado com 

a edição eficiente do genoma. 

Os dados são recolhidos através de entrevistas semiestruturadas com o propósito de 

seguir uma conversa com pergunta/resposta com especialistas da área em questão (em 

língua inglesa) responsáveis por grupos de laboratório, peritos em investigação em ética 

e regulamentação onde os entrevistados abordarão as suas limitações técnicas 

experienciadas. 

São realizadas por Skype ou zoom com a duração de 1 hora e 30 minutos 

(aproximadamente 20-22 entrevistados). 

Os tipos de dados recolhidos são:  

1. Pontos de vista e argumentos em relação às potencialidades e limitações 

associadas à edição de genoma através de perspetivas científicas/técnicas, éticas 

e legais.  

2. Registos de áudios na realização de entrevistas. 
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3. Opiniões de profissionais que estão ligados à área de genoma seja porque fizeram 

investigação fundamental seja porque fizeram uma investigação mais aplicada à 

tecnologia. 

Formatos: 

- Através da gravação de áudios. 

- Posterior transcrição em texto (.txt ou .doc). 

- Outros: .pdf, .xls, .csv e etc. 

Os dados advêm de entrevistas semiestruturadas realizadas a peritos da área de edição 

de genoma, recrutados através da rede da equipa de investigação. A origem dos dados 

está relacionada com a resposta a um grupo de questões que são colocadas aos 

entrevistados onde os participantes partilham os seus pensamentos, opiniões, pontos de 

vista e argumentos sobre o tópico mencionado. Também, ao longo da entrevista é 

proposta a realização de alguns exercícios. Toda a informação é armazenada para 

posterior transcrição e análise.  

Os dados e a finalidade do tratamento dos dados resultará em benefícios para a 

investigação no campo da ciência da vida e da saúde, da indústria farmacêutica e da 

genética - consequentemente, para a população no geral no contexto da saúde. 

 

2.  Dados FAIR (Findable, Accessible, Interoperable e Reusable) 

2.1. Tornar os dados acessíveis, incluindo previsões de 

metadados: 

Os dados são recolhidos na fase das entrevistas, bem como na sua posterior análise. 

Na primeira fase - fase da recolha de dados - estes não são acompanhados de metadados 

e são vistos apenas como dados brutos.  

Depois da recolha de dados e da análise, contempla-se o uso de um modelo de metadados 

com o objetivo de descrever e dar contexto aos dados sendo que isto será realizado 

através da utilização de metadados de carácter mais genérico, nomeadamente Dublin 

Core (DC) e Data Documentation Initiative (DDI) com o uso de descritores como: title, 

description, subjects or keywords, author, contributor, spatial coverage, temporal 

coverage, etc. 
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Serão selecionados descritores básicos que têm o intuito de descrever o projeto a nível 

mais geral, como por exemplo os descritores "creator", "description", "languague", 

"license", "publisher", entre outros. 

Também é pertinente usar descritores mais técnicos que permitem uma informação mais 

pormenorizada e rica sobre o projeto especificados numa fase mais avançada do projeto. 

Ao nível semântico, da própria análise dos dados do projeto e do próprio período de 

recolha dos dados é importante a utilização de descritores como "start time", "end time", 

"start date", "end date", "frequency", "methodology" e "type". 

 
 

2.2. Tornar os dados em acesso aberto: 

Após a fase de recolha de dados, os dados são pseudonimizados. As transcrições que 

decorrem depois das recolhas de dados são utilizadas unicamente para garantir a fase de 

análise dos dados, pelo que não são partilhadas nem divulgadas por questões de 

privacidade. Por isso mesmo, apenas a análise final é que será disponibilizada e 

partilhada. Este projeto está envolvido no contexto RRI (Responsible, Research and 

Innovation) em que Open Science está envolvido e deve ser vinculado, bem como toda a 

questão da transparência no acesso aos dados. 

Os resultados do projeto que inserem os dados processados (análise das entrevistas), ou 

seja, o conjunto final dos dados será publicado em: 

 Website do i3S 

 Repositório da Universidade do Porto 

 Revistas 

 Outro website ou repositório de dados 

Os dados quando publicados estarão disponíveis em acesso aberto. Seguidamente à 

análise, organização e descrição dos dados, os mesmos serão publicados num repositório 

de dados de investigação de acesso aberto e todos os acessos aos dados serão geridos a 

partir do servidor do repositório. 
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2.3. Colaborar com a reutilização de dados (através de uma 

licença clara): 

 

Os dados recolhidos estão licenciados e em conformidade com a lei, tendo em conta que 

não viola a mesma. A comissão de ética, que pertence ao Instituto de Ciências Biomédicas 

Abel Salazar (ICBAS), aprova a recolha destes dados.  

Os dados só serão disponibilizados para possível reutilização no fim da investigação e 

estarão disponíveis por tempo indefinido. 

Relativamente aos dados das transcrições estes, ou seja, aos dados brutos da investigação 

estes só poderão vir a ser facultados a quem os requerer diretamente juntos dos autores, 

inserindo-se no contexto da transparência, preservação da identidade/opinião dos 

participantes. Assim sendo, não está previsto que os transcritos sejam publicados ou 

disponibilizados.  

 

 

3. Alocação de Recursos 

 O projeto de investigação está ao encargo do Instituto de Investigação e Inovação 

em Saúde (i3S) e também ligado ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

da Universidade do Porto (ICBAS) pelo que os custos são cobertos pelo 

financiamento previamente aprovado para dar seguimento ao projeto. Assim, os 

custos para fazer o depósito do data set e os recursos, subsequentemente, 

necessários para tornar o data set disponível de forma pública estão incluídos nos 

custos do projeto.  

 Os responsáveis pelo projeto serão também os responsáveis pela gestão de dados. 

 Os dados depois de passarem pelas várias fazes que permitem concluir o projeto 

serão armazenados em repositórios que acarretam custos a um nível macro. 

 

4. Segurança dos dados 

 Os dados recolhidos pelo investigador principal do projeto, passam pela fase de 

codificação dos dados e são transmitidas as transcrições por papel ou pela 

Dropbox através de Wi-Fi. Os dados de cariz confidencial não são transferidos 

dado que não será criada nenhuma base de dados com informação pessoal. As 

gravações de áudio são anonimizadas sem referências à identidade do 
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entrevistado nem no conteúdo gravado nem no ficheiro da transcrição, também 

o próprio sistema de análise codifica automaticamente os dados atribuindo-lhes 

uma tag de referência. 

 O backup dos dados está a ser trabalhado para corresponder ao esperado. Os 

dados são armazenados em computadores e pen pessoais, espera-se que haja 

backup em discos externos realizado de forma frequente, com verificações 

periódicas às cópias de segurança que incluem a investigação de vírus e 

procedimentos de triagem, de rotina, inseridos nos sistemas operacionais dos 

próprios computadores.  

 

5. Aspetos Éticos 

 Este projeto conta com a colaboração de vários parceiros a quem consideramos 

como pessoas que fazem parte da investigação e que permitem que ela avance - 

nomeadamente, os entrevistados. Assim sendo, para ter acesso aos seus dados 

pessoais (que, diretamente, não contribuirão para o projeto) foi realizado um 

consentimento que tinha de ser assinado antes de estes estarem aptos para fazem 

parte da investigação. No consentimento estava expressamente mencionado que 

apenas assinava o mesmo quem com ele concordasse, a garantia da eliminação 

dos áudios assim que a análise esteja terminada, a voluntariedade de cada 

participante em fazer parte do projeto, a garantia da confidencialidade dos dados 

recolhidos, a garantia de que os áudios não fazem referência à identidade dos 

entrevistados, a garantia de que os dados pessoais não se tornarão públicos e 

estes consentem que leram e aceitaram participar no estudo. 

 Os dados - à exceção dos consentimentos - com referências à identidade do 

entrevistado não são partilhados, nem transferidos para terceiros que possam 

aceder ou vê-los. Não será criada nenhuma base de dados que contenha a 

identidade dos entrevistados. 

 Os dados recolhidos nos registos dos áudios têm tempo de vida predefinido, 

devendo ser eliminados quando a análise estiver concluída. Quer isto dizer que 

os dados deixam de permitir a identificação direta de algum individuo.    
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Anexo T: Avaliação das medidas de controlo decorrentes da Gestão de Risco, efetuada pela Líder de Grupo (LD) 
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Anexo U: Avaliação das medidas de controlo decorrentes da Gestão de Risco, efetuada pela investigadora do P1 
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Anexo V: Avaliação das medidas de controlo decorrentes da Gestão de Risco, efetuada pela investigadora do P2 
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Anexo W: Avaliação das medidas de controlo decorrentes da Gestão de Risco, efetuada pelo investigador do P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


