
14h00-15h30 | CAFÉ COM DADOS

Q&A SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS, SEGURANÇA E DADOS SENSÍVEIS
Moderadores: Pedro Príncipe e Antónia Correia

Rita Silva, Médica no IPO Porto e Investigadora no ICVS da Universidade do Minho

Elisabete Castela, Encarregada da Proteção de Dados do Centro Hospitalar Universitário do Porto



AGENDA

14h00: O essencial das questões sobre proteção de dados e dados sensíveis

 Introdução ao Café com dados, Pedro Principe

14h10: Utilização de dados sensíveis para investigação

 Rita Silva, Médica no IPO Porto e Investigadora no ICVS da Universidade do Minho

14h25: Grupos de discussão para identificação das principais dúvidas sobre dados sensíveis

14h40: Proteção de Dados e gestão de dados de investigação

 Elisabete Castela, Encarregada da Proteção de Dados do Centro Hospitalar Universitário do Porto

15h00: Discussão em grupos sobre gestão da proteção de dados de investigação

 Grupos de discussão

 Gestão das questões de proteção e dados sensíveis no plano de gestão de dados de um projeto, 
Antónia Correia

15h25: Notas finais – principais desafios e necessidades na minha instituição…



O essencial das questões sobre proteção de dados 
e dados sensíveis – sugestão de recursos

https://www.cessda.eu/Training/Training-

Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide/5.-Protect
www.fosteropenscience.eu/learning/data-protection-and-ethics

https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide/5.-Protect
http://www.fosteropenscience.eu/learning/data-protection-and-ethics


O essencial das questões sobre proteção de dados 
e dados sensíveis – sugestão de recursos

https://www.openaire.eu/sensitive-data-guide
https://consent.dariah.eu/

https://www.openaire.eu/sensitive-data-guide
https://consent.dariah.eu/


O essencial das questões sobre proteção de dados 
e dados sensíveis

 o que são os dados pessoais e como os 

pode proteger

 o que considerar ao desenvolver 

formulários de consentimento

 como guardar os seus dados em 

segurança

 como tornar os seus dados anónimos

Ethics and data protection

Ethical review process

Processing personal data

Diversity in data protection

Informed consent

Anonymisation

Copyright

Adapt yout DMP



Vá para www.menti.com 
e use o código 2567 9023
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MENTI

Grupos de discussão para identificação das principais 
dúvidas sobre dados sensíveis



8º Fórum GDI | Café com Dados

https://dans.knaw.nl/en/data-expertise/

Utilização de 

dados sensíveis 

para investigação

https://dans.knaw.nl/en/data-expertise/


8º Fórum GDI | Café com Dados

CESSDA - Data Management Expert Guide

https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-

Management-Expert-Guide/5.-Protect/Ethics-and-data-protection

ARCHIVING AND PUBLISHING PERSONAL DATA

Como preparar os dados sensíveis para armazenamento e partilha

Ao armazenar dados sensíveis, a primeira preocupação é encontrar uma

boa estratégia de segurança para os dados. (MOOC Essencial GDI)

Com base no guia OpenAIRE

https://www.openaire.eu/sensitive-data-guide

https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide/5.-Protect/Ethics-and-data-protection
https://www.openaire.eu/sensitive-data-guide
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MENTI

PRINCIPAIS DESAFIOS E NECESSIDADES NA MINHA 
INSTITUIÇÃO…


