
A SRS Advogados é uma Sociedade de Advogados full-service, que 
presta aos seus clientes, nacionais e internacionais, serviços jurídicos 
de excelência nas múltiplas áreas do Direito. 

A equipa de Proteção de Dados e Cibersegurança da SRS Advogados tem 
uma experiência vasta nas áreas da privacidade, proteção de dados e 
cibersegurança a nível nacional e internacional. Mais recentemente, 
temos apoiado empresas e organizações na implementação do 
Regulamento Geral Sobre a Proteção de Dados (“RGPD”) e estivemos 
envolvidos em numerosas operações de M&A e  private equity na área da 
cibersegurança.

Com uma prática de aproximadamente 20 anos, temos aconselhado os 
nossos clientes num vasto espetro de matérias relativas  ao cumprimento 
de requisitos de natureza legal ou regulamentar oriundos 
nomeadamente do RGPD, da Lei de Proteção de Dados Pessoais, das leis 
sobre a privacidade nas comunicações eletrónicas (ePrivacy) e sobre o 
regime conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta 
de serviços de comunicações eletrónicas, bem como em matéria de 
orientações das Autoridades de Proteção de Dados, incluindo a Comissão 
Nacional de Proteção de Dados e do Comité Europeu para a Proteção de 
Dados.

A equipa é reconhecida pela sua abordagem multissectorial, focada na 
Banca e Seguros, na Saúde e Indústria Farmacêutica, Telecomunicações, 
Media e Tecnologias da Informação/Digital, Energia, Hotelaria e Indústria. 
Para além do nosso conhecimento setorial, orgulhamo-nos da nossa 
capacidade em comunicar de forma percetível assuntos complexos de 
natureza legal e regulamentar aos nossos clientes e demais 
intervenientes. A equipa de Proteção de Dados e Cibersegurança conta 
com elementos que já lidaram com matérias relativas a proteção de 
dados no âmbito de instituições europeias e do Conselho de Europa, e 
que têm docência em diversas universidades naquelas matérias. 

A equipa de Proteção de Dados e Cibersegurança oferece uma solução 
integrada aos clientes, pois trabalha em estreita cooperação com outros 
departamentos do escritório, nomeadamente no domínio da 
propriedade intelectual, concorrência e público e contencioso. Somos 
igualmente bastante ativos na resposta a violações de 
dados/ciberataques. Já liderámos ou colaborámos com equipas de 
resposta, prestando apoio prático para efeitos de resposta interna, às 
agências governamentais competentes, às autoridades de investigação 
criminal e ao público em geral. Também trabalhamos com especialistas 
forenses na investigação de incidentes de segurança. 

No âmbito da criação da SRS Global (Angola, Brasil, Macau, Malta, 
Moçambique, Portugal e Singapura), e ainda através de uma forte rede 
de contactos internacionais, o nosso principal objectivo tem sido o de 
alargar a nossa experiência e conhecimento face às cada vez mais 
complexas questões jurídicas que se impõem a um nível global. 

PROTECÇÃO DE DADOS E
CIBERSEGURANÇA

ÁREAS DE ACTUAÇÃO

PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

> Implementação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
(“RGPD”), aplicável desde maio de 2018;

> Aconselhamento na nomeação e apoio jurídico aos encarregados de 
proteção de dados;

> Redação de acordos de subcontratação através de computação em 
nuvem e tratamento de dados por conta de terceiros e aconselhamento 
face à conformidade de serviços de alojamento, serviços de call center e 
serviços prestados através de plataformas SaaS com os requisitos legais 
aplicáveis;

> Requisitos de proteção de dados e segurança digital aplicáveis a 
“FinTech” e “InsurTech”, “IoT”, “SmartCities” e as consequências em matéria 
de proteção de dados e cibersegurança;

> Noti�cações e políticas de privacidade;

> Conceção e implementação de sistemas de denúncia de 
irregularidades (“whistleblowing”) conformes com a legislação de 
proteção de dados;

> Estruturação de sistemas de videovigilância segundo a legislação de 
segurança privada e de proteção de dados;

> Tratamentos dentro de grupos económicos e transferências 
internacionais de dados (cláusulas contratuais padrão e regras 
vinculativas aplicáveis às empresas);

> Noti�cações relativas à segurança dos dados e cibersegurança, 
investigações em matéria de dados;

> Due diligence em fusões e aquisições;

> Proteção de dados no domínio laboral e da prestação de serviços;

> Litígios entre empresas e entre estas e a Comissão Nacional de 
Proteção de Dados (CNPD). 



Os Curricula dos contactos podem ser consultados em www.srslegal.ptCONTACTOS
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> Lisboa
 R. Dom Francisco Manuel 21
1070-085 
T +351 21 313 2000
F +351 21 313 2001

> Funchal
 Av. Zarco 2, 2º
9000-069
T +351 29 120 2260
F +351 29 120 2261

> Porto
 R. Tenente Valadim 215
4100-479
T +351 22 543 2610
F +351 22 543 2611
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LUÍS NETO GALVÃO
SÓCIO

E: luis.galvao@srslegal.pt
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INÊS MALTEZ FERNANDES
ASSOCIADA

E: ines.fernandes@srslegal.pt

MAFALDA AGUIAR
ASSOCIADA

E:  mafalda.aguiar@srslegal.pt

SOLANGE FERNANDES
ASSOCIADA

E: solange.fernandes@srslegal.pt


