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Despacho n.º 2/2021 

 

 Assunto: Regulamento Geral de Proteção de Dados (Equipa Interna) 

   

 No âmbito da aplicação do Regulamento (EU) n.º 2016/679, do Parlamento e 

do Conselho, de 27 de abril de 2016 - Regulamento Geral de Proteção de Dados 

(RGPD), que goza de plena eficácia na nossa ordem jurídica desde 25 de maio de 2018, 

foi nomeada a equipa interna do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, a quem 

cabe avaliar a situação presente de compatibilidade com o Regulamento, nas vertentes 

de: avaliação das bases legais e contratuais de tratamento; avaliação das políticas, 

regulamentos, procedimentos e processos de gestão de dados pessoais existentes: 

levantamento de tratamentos e dados pessoais processados; reavaliação dos dados 

pessoais capturados, por sistema e tratamento e reconciliação com a respetiva base 

legal; avaliação, por sistema, dos mecanismos de consentimento, transparência, 

atualização, correção, esquecimento, arquivo e anonimização e especificação de 

alterações; avaliação, por sistema, dos mecanismos de segurança nos interfaces, 

comunicações e armazenamento de dados; avaliação do modelo de gestão de perfis e 

permissões, avaliação dos perfis e permissões atuais ativos (Despacho n.º 18/2018). 

 

Na medida em que um dos membros designados não se encontra atualmente 

em funções no Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, cumpre proceder à sua 

substituição, passando a equipa a ser constituída pelos seguintes elementos:  

 

 Sra. Juíza de Direito, Dr.ª Maria Clara da Silva Maia 

Figueiredo, que se mantém; 
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 Senhora Administradora Judiciária, Dra. Zulmira Trindade 

Simas, agora nomeada. 

 

Os trabalhos serão efetuados em colaboração com a encarregada de proteção 

de dados nomeada pelo Conselho Superior da Magistratura, Dra. Ana Sofia Bastos 

Wengorovius. 

 

Portalegre, 15 de fevereiro de 2021 

 

 Ana Mafalda Sequinho dos Santos 

(Juíza Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre)  
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