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A ON.RH MAGAZINE é uma publicação de natureza 
geral e meramente informativa, não se destinando a 
qualquer entidade ou situação particular, e não 
substitui aconselhamento profissional adequado ao 
caso concreto. 
A On.Corporate não se responsabilizará por qualquer 
dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com 
base na informação aqui descrita.
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Com vista a uniformizar os regimes de proteção de
dados existentes em todos os países do Espaço
Europeu, cujas divergências resultavam num
obstáculo ao funcionamento do Mercado Único, foi
criado o Regulamento Geral de Proteção de Dados.
O RGPD é um diploma Europeu (EU 2016/679) que
estabelece as regras referentes à proteção,
tratamento e livre circulação de dados pessoais das
pessoas singulares em todos os países membros da
União Europeia. Desta feita, apresenta um conjunto
de novas regras, de direitos dos titulares de dados
pessoais e de obrigações de tratamento de dados
que se impõem aos Responsáveis pelo Tratamento
e Subcontratantes.

Em destaque este novo regulamento introduz a
obrigação de designar um encarregado para a
proteção de dados, regras sobre pseudonimização
de dados, a alteração das regras sobre obtenção de
consentimento, novas regras sobre consentimento
de menores, a eliminação do sistema de
notificações e autorizações. A implementação do
direito ao esquecimento, a criação de obrigações
acrescidas para os subcontratados, a introdução de
coimas de valor muito elevado e obrigações de
informação relativas a quebras de segurança, são
algumas das inovações implementadas por este
diploma.

O Regulamento Geral da Proteção de Dados aplica-
se a todas as pessoas singulares ou coletivas, de
natureza pública ou privada, que no âmbito da sua

atividade comercial ou profissional tratam dados
pessoais. Aprovado no dia 27 de abril de 2016, após
4 anos de discussão, o RGPD produzirá efeitos a
partir do próximo dia 25 de maio de 2018.

OS INTERVENIENTES DO RGPD
São introduzidos no âmbito do novo regulamento
os intervenientes: o Titular dos Dados, o
Responsável pelo tratamento dos dados, o
Subcontratante, o Representante e o Encarregado
de proteção de dados.

Titular dos dados é qualquer pessoa singular aos
quais os dados fazem referência. Somos todos nós
enquanto residentes europeus. Com o RGPD, o
titular dos dados adquire um conjunto de novos
direitos:
a) O direito a ser informado sobre a forma como

os seus dados são utilizados e para que fins;
b) O direito de acesso aos seus dados sem

qualquer custo ou demora;
c) O direito à retificação dos seus dados em caso

de incorreção;
d) O direito a ser esquecido/apagado de qualquer

sistema, rede ou base de dados;
e) O direito à restrição de processamento dos

seus dados para qualquer outro fim que não o
referido aquando da sua obtenção;

f) O direito à portabilidade dos dados, ou seja, a
obrigação por parte da entidade de fornecer os
dados na totalidade num formato digital de
fácil acesso (como Zip ou CSV);
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a) O direito à portabilidade dos dados, ou seja, a
obrigação por parte da entidade de fornecer os
dados na totalidade num formato digital de
fácil acesso (como Zip ou CSV);

b) O direito à objeção da utilização dos dados para
qualquer outro fim que não o referido aquando
da sua obtenção;

c) Direitos relacionados com o processamento
automático dos dados, ou seja, o direito a uma
intervenção humana no processamento.

Responsável pelo tratamento dos dados é uma
pessoa singular ou coletiva, autoridade pública,
agência ou outro organismo que, individualmente
ou em conjunto com outras, determina as
finalidades e os meios de tratamento de dados
pessoais.

Subcontratante é a pessoa singular ou coletiva, a
autoridade pública, agência ou outro organismo que
trate os dados pessoais por conta do responsável
pelo tratamento destes.

Representante é um substituto nomeado pelo
responsável pelo tratamento de dados ou pelo
subcontratante quando um destes não se encontra
estabelecido na União Europeia. Não obstante a
designação de representante, as ações judiciais que
possam vir a ser intentadas serão contra o
responsável pelo tratamento ou subcontratante.

Encarregado de Proteção de Dados, ou DPO (Data
Protection Officer), é o indivíduo singular
responsável formal do cumprimento do
Regulamento e que deve ser nomeado pelo
responsável pelo tratamento ou subcontratante nas
seguintes situações.

OS PRINCÍPIOS DE TRATAMENTO DE DADOS
O RGPD vem a estabelecer os seguintes princípios
essenciais à sua correta implementação:

▪ O princípio da licitude, lealdade e
transparência;

▪ O princípio da limitação das finalidades e da
conservação – os dados devem ser recolhidos
para determinadas finalidades, explícitas e
legítimas – bem como conservados o tempo
estritamente necessário.

▪ O princípio da minimização de dados;

▪ O princípio da exatidão – exatos e atualizados
sempre que necessário;

▪ O princípio da integridade e confidencialidade.

APLICABILIDADE DO RGDP NA ÁREA DOS
RECURSOS HUMANOS
Para uma boa aplicação do RGPD os princípios e
direitos acima discriminados deverão ser tomados
como mandamentos. No que toca à aplicabilidade
do RGDP, seja introduzir dados no sistema, alterar
esses dados, efetuar uma qualquer operação de
envio ou transmissão, etc… deverá ter-se em conta
que essas ações poderão quebrar algum desses
princípios ou mesmo dificultar a aplicação dos
direitos.

No que toca ao papel dos Recursos Humanos e
respetivas funções, todos os princípios integrantes
do RGPD deverão ser tidos como mandamentos. Os
recursos humanos são a área da empresa que mais
interage com os dados pessoais e particulares de
um indivíduo seja na aquisição de novo cliente, seja
no processamento salarial, ou até mesmo no envio
das newsletters, acesso aos portais através de
credenciais dos clientes, impressão ou digitalização
de documentos, comunicação formal e informal.

Em jeito de conclusão, importa refletir sobre o
pânico geral que parece acompanhar qualquer
leitura e referência ao Regulamento. Certamente
esta alteração de paradigma irá provocar profundas
alterações dentro das organizações. No entanto,
essas alterações profundas e um tanto radicais
devem ser encaradas como uma oportunidade de
as organizações reverem procedimentos internos,
normas de segurança não só física mas também, e
principalmente, digital, e comportamentos que
possam comprometer os dados pessoais
diariamente tratados. Vivemos numa era em que o
acesso à informação é tal que os dados particulares
de um indivíduo são facilmente corrompidos e
violados. O risco de uma fuga de informação hoje
em dia é tal que poderá causar danos irreparáveis,
pelo que é importante zelar pela sua máxima
proteção.
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A On.Corporate, consultora especializada em serviços de assessoria empresarial nas áreas de contabilidade,
fiscalidade e recursos humanos, pretende reforçar a sua equipa em Lisboa com a contratação de um(a)
Técnico(a) de Recursos Humanos para apoio dos seus clientes em Portugal.

PERFIL
▪ Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos ou similar;
▪ Experiencia profissional comprovada na área de payroll e administrativa, de pelo menos 3 anos (valoriza-se

experiencia em escritório de contabilidade);
▪ Bons conhecimentos de Inglês e Espanhol ao nível (oral e escrito);
▪ Domínio do ERP (Primavera) módulo de Recursos Humanos;
▪ Conhecimentos de direito laboral;
▪ Domínio das ferramentas informáticas do MS Office, nomeadamente, Word, Excel;
▪ Capacidade de cumprir prazos, organização e planeamento;
▪ Criatividade, dinamismo, proactividade e autonomia;
▪ Boa capacidade de relacionamento interpessoal e espírito de equipa.

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO
▪ Processamento salarial;
▪ Gestão contratual, Admissões e cessações na Segurança Social e Fundo Compensação de Trabalho;
▪ Cumprimentos de declarações legais obrigatórias (DMR’s, FCT, SS, Modelo 10, Modelo 30, Relatório Único);
▪ Acidentes de trabalho e SHST;
▪ Consultoria no âmbito da Gestão Administrativa Recursos Humanos.

OFERECEMOS
▪ Oportunidade de integração em grupo empresarial de projeção internacional e em crescimento;
▪ Pacote salarial atrativo e de acordo com as competências reveladas;
▪ Outras regalias em vigor na empresa.

Os/As candidatos/as interessados/as devem enviar o seu Curriculum Vitae detalhado, com a referência
TRHPT18 para: recrutamento@oncorporate.com
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Com 100% das vagas preenchidas, foi realizado
no passado dia 03 de Maio, o primeiro Workshop
em Luanda dedicado ao tema “ Imposto
Industrial – Nova Declaração de Modelo 1”, pelo
Tax Manager da Oncorporate Paulo Busca.
Esta ação visou promover e alertar as empresas
para as principais alterações que o
preenchimento da nova declaração de Modelo 1
exige e que devem ser submetidas até ao
próximo dia 31 de Maio.
Durante as próximas semanas, serão divulgadas
novas ações no âmbito das áreas de Fiscalidade,
Recursos Humanos, Gestão Financeira e
Contabilidade.

1.º WORKSHOP 

REALIZADO COM SUCESSO
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IMPRESSÃO DE CARTÕES DE SEGURANÇA SOCIAL
O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) deixou de proceder à emissão dos cartões dos segurados nos 
seus balcões. Em alternativa, para os trabalhadores que já tenham número de inscrição atribuído disponibilizou 
a partir do seu site, a opção de impressão cartões. Com esta nova opção, de forma bastante acessível, as 
empresas podem assim entregar um documento oficial aos seus trabalhadores que comprova a sua inscrição. 

A On.Corporate, consultora especializada em serviços de assessoria empresarial nas áreas de contabilidade,
fiscalidade e recursos humanos, pretende reforçar a sua equipa em Luanda com a contratação de um(a)
Técnico(a) de Recursos Humanos para apoio dos seus clientes em Angola.

FUNÇÕES
– Processamento Salarial;
– Inscrição de colaboradores no INSS;
– Actualização de informação de cadastro;
– Assegurar as obrigações legais junto das respectivas entidades;
– Aplicação e aconselhamento sobre as normas da Lei Geral do Trabalho;
– Acompanhamento do processo de pagamento de IRT e SS.
– Desempenho de tarefas ao nível administrativo inerentes à função.

PERFIL
– Formação Superior na área das Ciências Sociais;
– Experiência mínima de 2 – 3 anos na área de RH ou em consultoria RH;
– Sólidos conhecimentos da Legislação Laboral e Fiscal Angolana;
– Consolidados conhecimentos de Primavera (factor preferencial);
– Bons conhecimentos de Inglês falado e escrito (factor eliminatório);
– Bom relacionamento interpessoal;
– Capacidade de organização, dinamismo e pró-actividade;
– Espírito de Equipa e cooperação.

OFERECEMOS
– Oportunidade de integração em grupo empresarial de projecção internacional e em crescimento;
– Pacote salarial atractivo e de acordo com as competências reveladas;
– Outras regalias em vigor na empresa.

Os/As candidatos/as interessados/as devem enviar o seu Curriculum Vitae detalhado, com a referência
TRHAO18 para: recrutamento@oncorporate.com

SEGURANÇA SOCIAL
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