
 

 

Despacho D/45/2020 

 

Designação do Dr. Tiago Pereira da Silva Abade como encarregado da proteção de dados da  

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

Considerando o teor do Regulamento Geral de Proteção de Dados, Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas singulares, no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados (RGPD); 

considerando que o RGPD se aplica à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, nos termos do n.º 1 do seu artigo 2.º; 

considerando a sua aplicação em território nacional desde 25 de maio de 2018; 

considerando que a alínea a) do n.º 1 do artigo 37.º do RGPD impõe que o Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade 

de Lisboa, enquanto responsável pelo tratamento de dados pessoais, designe um encarregado da proteção de dados; 

considerando o contrato celebrado entre a Universidade de Lisboa e a PricewaterhouseCoopers – Assessoria de Gestão, Lda. 

referente à aquisição de serviços de implementação do RGPD e de Encarregado da Proteção de Dados a 23 de julho de 

2019; 

considerando que o Dr. Tiago Pereira da Silva Abade transmitiu, enquanto membro da equipa da PricewaterhouseCoopers – 

Assessoria de Gestão, Lda., a sua disponibilidade para assumir a função de encarregado da proteção de dados; 

em conformidade, e ao abrigo das competências que me são atribuídas nos termos do citado artigo 37.º do RGPD e da 

alínea x) do artigo 50.º dos Estatutos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, publicados em anexo ao Despacho 

n.º 9251/2017, de 20 de outubro, alterados pelo Despacho n.º 220/2019, de 7 de janeiro, designo o Dr. Tiago Pereira da Silva 

Abade encarregado da proteção de dados da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

 

 

 

 

 

Luís Manuel Carriço 
Diretor 
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