
Política de Privacidade 

Os seus dados serão recolhidos, processados e analisados em concordância rigorosa com a lei europeia 
da privacidade e segurança de dados, o RGPD (Regulamento Geral da Proteção de Dados (EU) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 e com a demais legislação 
aplicável ao processamento de dados pessoais. 

Este projeto é realizado pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) e 
pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa (ENSP), em nome do Ministério 
da Saúde, através da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.  

Ambas as instituições serão responsáveis pela recolha, armazenamento e pseudonimização dos dados, 
e tratamento dos dados anonimizados. Serão publicados apenas resultados agregados por forma a 
proteger inteiramente a confidencialidade e identidade dos participantes. 

A sua privacidade e a proteção dos seus dados pessoais são a nossa maior preocupação. O projeto foi 
analisado e será acompanhado pelos encarregados de proteção de dados e aprovado pelas Comissões 
de Ética de ambas as instituições. 

 
Dados recolhidos: 

• respostas aos questionários. Estes dados serão guardados de forma anonimizada, acedida 
apenas pelas equipas de investigação do estudo de fatores de risco para a infeção por SARS-
COV-2, contituída por membros do ISPUP e ENSP. Para isto é necessário recolher e tratar 
variados dados pessoais, incluindo dados de saúde (como diagnóstico da doença e 
sintomatologia) dos participantes, e respetivo contexto sociodemográfico. Os questionários 
não são nominativos, não sendo solicitado qualquer elemento diretamente identificativo do 
participante. Os questionários não contemplam perguntas de resposta obrigatória, 
permitindo aos participantes decidir que perguntas desejam responder. Em qualquer caso, 
apenas resultados agregados do estudo serão disponibilizados publicamente. 

Será utilizada uma plataforma de armazenamento de informação onde os dados serão recolhidos e 
analisados em segurança. Os dados recolhidos através dos inquéritos serão armazenados em 
servidores locais propriedade do ISPUP e da ENSP e não serão partilhados com terceiras entidades, 
apenas podendo ser acedidos por investigadores autorizados do ISPUP e ENSP. Todas as condições de 
confidencialidade e segurança física e computacional dos seus dados estão asseguradas, através de 
cifragem e controlo de acessos.  

A seleção dos dados a recolher e as questões dos inquéritos foram decididas à luz de um princípio de 
minimização de dados e dos objetivos científicos do projeto de investigação. 

Nenhum dado será recolhido sem o seu consentimento, pelo que o registo e preenchimento 
pressupõe o seu consentimento informado. Serão divulgados apenas dados estatísticos, numa 
forma agregada e de molde a respeitar a sua privacidade. A partir do momento em que decida, por 
alguma razão, desistir de participar no estudo, não serão recolhidos novos dados a seu respeito. 

O seu contacto telefónico será mantido separadamente das respostas aos questionários numa base de 
dados segura, e será apagado seis meses após o fim do projeto. Após esse prazo todos os dados que 
não forem anonimizados serão apagados. 

 
Direitos do Titular dos Dados: 

Enquanto titular dos dados, a lei reconhece-lhe os seguintes direitos: Informação, Acesso, Retificação, 
Apagamento, Portabilidade e Limitação do tratamento. O exercício de alguns destes direitos poderá 
ver-se afastado ou limitado, no respeito pelos termos e condições previstos na legislação nacional e 



da UE aplicável, na medida em que tal exercício seja suscetível de tornar impossível ou prejudicar 
gravemente a obtenção dos objetivos do tratamento para fins de investigação e apenas na medida do 
necessário para a prossecução daqueles fins. 

O exercício destes direitos deverá ser feito junto dos Responsáveis pelo tratamento de dados do ISPUP 
e ENSP, respetivamente através do email: casocontrolo@ispup.up.pt e casocontrolo@ensp.unl.pt. O 
ISPUP e a ENSP designaram Encarregados de Proteção de Dados, que podem ser contactado através 
dos emails: dpo@ispup.up.pt e dpo@unl.pt. A lei confere-lhe, igualmente, o direito de apresentação de 
queixas perante uma Autoridade europeia de supervisão, sendo que em Portugal a Autoridade 
competente é a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) (www.cnpd.pt). 
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