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O Regulamento entrou em vigor em Maio de 2018

PROTEÇÃO DE DADOS ORIGINAM PROTEÇÃO DE DADOS ORIGINAM 
MULTAS E NOVIDADESMULTAS E NOVIDADES
Já  houve  pelo  menos 
quatro  coimas  da  CNPD 
em Portugal por causa do 
Regulamento  Geral  de 
Proteção de Dados (RGPD). 

Uma  foi  ao  hospital 
público  do  Barreiro  mas 
três  foram  a  entidades 
privadas.  

Novidade!Novidade!
A comissão responsável pela proteção de dados em Portugal já 
aplicou  quatro  coimas  ao  abrigo  do  Regulamento  Geral  de 
Proteção de Dados (RGPD). Entre elas estão três coimas a 
entidades privadas e uma ao hospital público do Barreiro, 
revelou ao ECO a presidente da Comissão Nacional de Proteção 
de Dados (CNPD), Filipa Calvão.
“Tivemos  decisões  de  aplicação  de  sanções  a  quatro 
entidades  até  30  de  abril”,  afirmou  a  responsável, 
salientando que, entretanto, “terão havido mais”. Um dado 
que é avançado numa altura em que se assinala um ano desde 
que o RGPD entrou em vigor em todos os Estados-membros da 
União Europeia (UE).
Em  Portugal  aguarda-se  lei  que  clarifica  a  aplicação  do 
regulamento na jurisdição portuguesa, e a própria lei orgânica da 
CNPD,  que  dá  à  comissão  novos  poderes  de  supervisão  em 
matéria de proteção de dados.
Fonte: ECO.SAPO.PT – Flávio Nunes

Notícia!Notícia!
Os deputados  eliminaram a possibilidade de as empresas terem 
um  prazo  de  seis  meses  para  renovarem  consentimentos 
necessários  ao  tratamento  de  dados  pessoais,  revelou  hoje  a 
coordenadora do grupo de trabalho do parlamento.
A decisão foi tomada na quinta-feira, numa reunião do grupo de 
trabalho do Regulamento Geral  da Proteção de Dados (RGPD), 
revelou à Lusa a deputada do PSD Andreia Neto, coordenadora 
do grupo de trabalho.
A proposta de lei de execução do RGPD, que os deputados estão 
a  ultimar  para  ser  votada em plenário  na próxima sexta-feira, 
facultava às empresas, nos casos em que fosse necessário novo 
consentimento  para  tratar  dados  pessoais,  um  prazo  de  seis 
meses (a contar da entrada em vigor da futura lei) para obter 
esse consentimento.
O diploma, que está a ser trabalhado pelos deputados há mais de 
um ano, vai ser votado pelo plenário da Assembleia da República 
na próxima sexta-feira, 07 de junho, segundo a deputada.
O  RGPD  começou  a  ser  aplicado  em  Portugal,  e  restantes 
Estados-membros  da  União  Europeia,  em 25  de  maio  do  ano 
passado,  exigindo o  consentimento  explícito  do  titular  para  os 
seus dados pessoais serem usados – e para que fim – e dando ao 
titular  o  direito  de  requerer  que  os  dados  sejam apagados  a 
qualquer momento.
Fonte: Sapo24/LUSA

APAMB terminou o envio dos dados à APA

GASES FLUORADOS ENVIADOSGASES FLUORADOS ENVIADOS
Todos  os  Associados  que  enviaram os  ficheiros  de  Compra  e 
Venda  dos  Gases  Fluorados  aos  nossos  serviços  já  têm 
formalizado o envio para a APA dos mesmos depois de conferidos 
pela  APAMB,  há  semelhança  do  que  temos  feitos  em  anos 
anteriores.

Ainda sobre o Livro de Reclamações electrónico...

PLATAFORMA EM ATUALIZAÇÃOPLATAFORMA EM ATUALIZAÇÃO
O procedimento de inscrição junto da plataforma teve no 
mês de Maio alguns sobressaltos fruto de atualizações.
A APAMB continua a efetuar os registos pedidos pelos Associados 
embora com um pequeno desfasamento de tempo por trabalho 
acumulado.  Contamos  nas  próximas  semanas  voltar  ao  ritmo 
normal de submissões.
Chamamos a atenção para o elevado número de Associados que 
não  colaboram no  reencaminhamento  do  email  da  plataforma 
para  confirmarmos  o  bom  preenchimento  e  funcionamento. 
Também  tem  sido  detetado  que  alguns  email  entram  como 
“spam” e não na caixa de correio normal.
Todas as situações irregulares devem ser reportadas à APAMB 
para podermos agir rapidamente e dar soluções.
Continuamos  a  aguardar  instruções  para  o  registo  de 
alguns  setores  de  atividade  cujos  CAE  ainda  não 
aparecem disponíveis nas listas das entidades.

Sobre o recente portal e-portugal:

OUTRAS VALÊNCIAS DO PORTALOUTRAS VALÊNCIAS DO PORTAL
A APAMB está atenta ao novo portal e às facilidades que 
concede para resolver  procedimentos e obrigações das 
empresa e empresários.

Já haviamos comentado que os mais recentes processos de Mera 
Comunicação  Prévia eram  um  dos  procedimentos  que  estão 
afetos ao portal “e-portugal”.
Cabe agora comentar que também está disponível por este meio 
o registo, autorizações de funcionamento e outros atos para os 
Equipamentos Sob Pressão (ESP, vulgo Compressores).
Dentro em breve a APAMB irá  levar a cabo uma campanha de 
caraterização e regularização destes equipamentos para ajudar 
os Associados a regularizar as suas situações em incumprimento.

No respeito pelo Regulamento Geral de Protecção de Dados se desejar deixar de receber a Newsletter da Associação bastará enviar email (geral@apamb.pt) ou carta com 
o seu desejo aos nossos serviços fazendo referência do seu n.º de associado e nome.
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