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GESTÃO DA PROTEÇÃO DE DADOS

Conformidade 360º para a sua organização



O IMPACTO

PARA O SEU 

NEGÓCIO



IMPACTO PARA O SEU NEGÓCIO

O fenómeno regulatório da Proteção de Dados introduz alterações significativas às regras do seu negócio, 

impondo novas obrigações com impacto significativo para a sua organização, entre eles:

Estar em conformidade significa que o ónus da prova passa a estar nas suas mãos. 

Deveres de 

responsabilização 

(accountability)

Responsável

Data Protection 

Officer (DPO)

Reforço da 

Segurança da 

Informação
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IMPACTO PARA O SEU NEGÓCIO

O RGPD traz uma nova regra de mercado que ditará o fator de competitividade das organizações, pois o impacto 

do seu incumprimento é significativo:

Coimas elevadas e litígios com titulares
Mais de 272.5 milhões de euros desde a entrada em vigor do RGPD (1).

Danos reputacionais que danificam a confiança dos seus clientes
Em 2020, as empresas mundiais esperavam uma queda de 9% no seu volume de negócios 

anual global como resultado de uma crise de privacidade de dados (2).
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https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2021/01/dla-piper-gdpr-fines-and-data-breach-survey-2021/
https://www.fticonsulting.com/about/newsroom/press-releases/new-fti-consulting-survey-reveals-leading-corporate-data-privacy-risks-priorities-and-change-initiatives
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A SOLUÇÃO GPD

A solução consolidada de Gestão de Proteção de Dados da Quidgest, o GPD, é uma forte aliada de entidades 

internacionais na conformidade com a Proteção de Dados. 
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Resposta às principais normas e standards internacionais

Aliados da transformação digital: 

credibilidade reforçada

GESTÃO DA PROTEÇÃO DE DADOS

Conformidade 360º para a sua organização

Gestão centralizada do consentimento 

Gestão operacional de titulares

Adaptado às necessidades da sua organização

Otimização de custos em até 30%



Exigências das Autoridades

A recolha da informação com base nas exigências das 

principais autoridades internacionais
Adaptado a outras Autoridades de controlo

Experiência consolidada

Aliado da conformidade de várias entidades

Microsoft Gold Certified Partner e IBM Business 

Partner, entidades que reconhecem a excelência 
tecnológica e a elevada capacidade técnica da 

Quidgest  

Standards e boas práticas internacionais

IAPP, Autoridades de Controlo, ISO 27001 

e outras metodologias consolidadas

Acompanhada por uma equipa de 
profissionais com Certificação CIPP/E

Impulsiona a Transformação Digital

Titulares de Dados poderem exercer os seus 

direitos de maneira digital

UMA FONTE INTEGRADA DE BOAS PRÁTICAS

A SOLUÇÃO GPD

Reconhecimento Internacional
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A SOLUÇÃO GPD
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O GPD é uma ferramenta completa que dá resposta a todas as dimensões da conformidade da sua organização. 

01
Âmbito de aplicação

 Identificação dos departamentos da organização envolvidos na conformidade e nomeação de responsáveis.

 Identificação do Encarregado de Proteção de Dados e as suas informações de contato.

 Identificação das entidades externas com as quais dados pessoais são partilhados (subcontratantes).

02
Responsabilização e prestação de contas (accountability)

 Garantia da conformidade através de mecanismos de visualização do estado atual da organização.

 Repositório centralizado, em constante atualização, de evidências objetivas do cumprimento das normativas.
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03

Fluxo de Informação

 Registo detalhado das atividades de tratamento de dados pessoais e repositórios associados.

 Mecanismo parametrizável identificação automática da necessidade de realização de Análise de Impacto (DPIA).

 Flexibilidade de integração com outras ferramentas para garantia da gestão eficiente do fluxo de informação da 
organização.



A SOLUÇÃO GPD
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04

Medidas e Procedimentos

 Suporte e tracking  da implementação de medidas preventivas de segurança da informação e privacidade na 

organização.

 Suporte na revisão contratual com as entidades externas (subcontratadas).

 Garantia da implementação de procedimentos para identificar, auditar e responder a notificações de violações de 

dados pessoais.

05

Comunicação

 Suporte na definição de procedimentos automáticos de respostaao exercício de direitos dos titulares.

 Gestão centralizada do consentimento (com possibilidade de integração com outras ferramentas).

 Repositório de todas as interações com os titulares.

 Mecanismos de notificação às Autoridades de Controlo.

 Canal digital centralizado para gestão dos pedidos
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O GPD é uma ferramenta completa que dá resposta a todas as dimensões da conformidade da sua organização. 



A SOLUÇÃO GPD
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06

Auditoria

 Ciclo PDCA para avaliações periódicas.

 Suporte na constante atualização de todos os procedimentos da organização.

 Suporte na avaliação da conformidade de stakeholders/fornecedores.

 Rastreabilidade e histórico das alterações aos dados no sistema.

07

Automação

 Consistênciaoperacional das tarefas de conformidade.

 Eliminação da redundância da informação na sua organização.

 Fluxos automáticos para procedimentos internos da organização e respostaaos titulares de dados.

 Decisões serão suportadas por métricas reais.

 Aumento significativo da produtividade da equipa de conformidade.

 Inquéritos online para avaliação de risco, com resultados em tempo real.
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O GPD é uma ferramenta completa que dá resposta a todas as dimensões da conformidade da sua organização. 
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CUSTOMER JOURNEY

A customer Journey da Quidgest estabelece um processo consolidado de validação das suas necessidades, de 

modo a que a nossa proposta de valor vá de encontro com o que precisa.
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CONEXÃO

Identificação de 

necessidades e 
objectivos

Tempo: 15/30 minutos

DIAGNÓSTICO SOLUÇÃO ONBOARDING

Diagnóstico e

Proposta de valor 

Tempo: 60 minutos

Proof of Value 

com base em cenários 
da sua organização

Tempo: 1/2 semanas

Definição de 

objectivos e 
condições

Tempo: 1 semana



CASOS DE 

SUCESSO



SUCCESS STORIES

A implementação do sistema da Quidgest permitiu à 

Lusoponte uma redução de custos operacionais de 

20 a 30%.

[A equipa da Quidgest] mostrou bastante boa vontade 

e até mais do que aquilo que tínhamos pedido.

Pedro Oliveira

Lusoponte Data Protection Officer

Concessionária das travessias rodoviárias sobre o Tejo

Conheça o caso de estudo aqui
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PORTUGAL

https://www.lusoponte.pt/en/
https://quidgest.com/casos-de-estudo/lusoponte/?fbclid=IwAR3yC7ouljebZFQbN8uPFHu2UqdwDyJQ4azFg3hXyZb1xBr0XRwMt0mfrTk


SUCCESS STORIES

A Solução Quidgest tem nos ajudado muito na 

consultoria de implementação da LGPD em 

nossos clientes, tornando nosso trabalho mais 

assertivo e ágil. O suporte técnico é muito 

prestativo, nunca deixou de atender nossas 

necessidades. Resumidamente, posso afirmar 

que o software é muito bom e estamos bastante 

satisfeitos.
Thomaz Côrte Real

Sócio Fundador da M.A. Santos, Côrte Real e Associados 

Prestigiado escritório especializado em conformidade com a 
Lei Geral de Protecção de Dados
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BRASIL
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SUCCESS STORIES

PRINCIPAIS CLIENTES NO SEGMENTO REGTECH



SOBRE A

QUIDGEST
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PIONEIROS DESDE 1988

Automação e Inteligência Artificial aplicada a

desenvolvimento de software

+200 CASOS DE SUCESSO

Especialistas em soluções RegTech

aplicadas a 12 segmentos de mercado

32 ANOS DE EXPERTISE RECONHECIDA

Rede sólida de parceiros e clientes internacionais 

que reconhecem nosso valor agregado

SOBRE A QUIDGEST



Projetos

e Parceiros

Subsidiárias

BRASIL

EUA

CANADA

JAMAICA

EL SALVADOR
MOÇAMBIQUE

QUÉNIA

WE ARE GLOBAL

PORTUGAL

ALEMANHA

MARROCOS

CABO VERDE

GUINÉ BISSAU

TIMOR LESTE
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ABOUT US



32 ANOS DE EXPERTISE RECONHECIDA

O MELHOR DE DOIS 

MUNDOS

Software package + 

Bespoke (My Solution)

SUBSTITUIÇÃO DE 

SISTEMAS 

OBSOLETOS

INNOVATION 

PROGRAMS

DE GRANDES 
ORGANIZAÇÕES
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O MELHOR DE DOIS 

MUNDOS

Software package + 
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SOBRE A QUIDGEST

PARCERIAS DE VALOR ACRESCENTADO



ESPECIALISTAS EM 
SOLUÇÕES REGTECH 
Regulatory Technology

O nosso portfólio de soluções RegTech 

alia a aplicação de novas tecnologias 

a aos principais standards 

regulatórios internacionais

 Gestão de Compliance

 Gestão de Risco

 Reporting para autoridades

 AI apliacada
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SOBRE A QUIDGEST



Quidgest

Quidgest

www.quidgest.com

R. Viriato, 7 – 4º

1050-233 Lisboa

Portugal

quidgest@quidgest.com

tel. (+351) 213 870 563

VENHA CONHECER!

Fale connosco


