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POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (SPMS, E.P.E.) é uma pessoa coletiva de direito público de 

natureza empresarial, criada em 2010 pelo Decreto-Lei n.º 19/2010, de 22 de março, que aprovou os seus Estatutos.

Desde 2018, que a SPMS, E.P.E., é uma entidade formadora certificada pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de 

Trabalho (DGERT).

No contexto desta certificação, a SPMS, E.P.E. integra na sua estrutura orgânica a unidade «Academia SPMS», que tem 

como missão contribuir para o reforço das competências técnicas e tecnológicas dos/as profissionais dos organismos do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) e de outras entidades tuteladas pelo Ministério da Saúde, disponibilizando uma oferta 

integrada de serviços e soluções na área da formação profissional.

A Academia SPMS apresenta-se com o objetivo estratégico de responder às necessidades de formação do setor da saúde 

e proporcionar estratégias diferenciadoras de formação e qualificação baseadas na excelência e na inovação.

Esta Unidade garante, também, o funcionamento e gestão de uma plataforma de formação à distância, assegurando a sua 

disponibilização a outras entidades ligadas à Saúde, de acordo com as parcerias estabelecidas para o efeito.

1. Responsável pelo tratamento de dados pessoais
A SPMS, E.P.E. é a entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais efetuado no âmbito dos serviços formativos 

e de utilização da plataforma de formação à distância, disponibilizados através da Academia SPMS, bem como pelo trat-

amento dos dados recolhidos no âmbito da utilização do presente website, definindo os dados recolhidos, os meios de 

tratamento e as finalidades para as quais os referidos dados serão utilizados.

Enquanto responsável pelo tratamento, a SPMS, E.P.E.:

• Assegura que o tratamento dos seus dados pessoais é efetuado apenas no âmbito das finalidades para as quais 

os mesmos foram recolhidos ou para finalidades compatíveis com aquelas;

• Recolhe, utiliza e conserva apenas dados adequados, pertinentes e limitados relativamente às finalidades para 

os quais são tratados;

• Não procede a qualquer transmissão de dados para fins comerciais ou de publicidade.

2. Encarregado da Proteção de Dados
A SPMS, E.P.E. designou um encarregado de proteção de dados.

O encarregado de proteção de dados da SPMS, E.P.E. pode ser contactado para o esclarecimento de quaisquer dúvidas ou 

para apresentação de reclamações, através do seguinte endereço de correio eletrónico: dpo@spms.min-saude.pt.

Sem prejuízo das reclamações apresentadas junto do encarregado de proteção de dados, o titular dos dados poderá ainda 

apresentar as suas reclamações junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).

3. Titulares de dados e categorias e formas de recolha
3.1. Titulares de dados pessoais

Os titulares de dados pessoais (doravante “Utilizador”) são as pessoas singulares a quem os dados pessoais dizem res-

peito e que usufruem ou pretendem usufruir dos serviços disponibilizados pela SPMS, E.P.E., através da Academia SPMS, 

bem como os titulares dos dados que utilizam a plataforma de formação à distância e o website da Academia SPMS.

mailto:dpo%40spms.min-saude.pt%20?subject=
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3.2.Categoria de dados pessoais, momento e forma de recolha, finalidades e fundamentos de licitude

O acesso e utilização do website não implicam a disponibilização de dados pessoais pelo Utilizador. No entanto, através 

dos formulários, poderão ser recolhidos alguns dados pessoais do Utilizador.

Adicionalmente, e no âmbito dos serviços formativos, da utilização da plataforma de formação à distância, através da 

Academia SPMS, poderão ser tratados dados pessoais do Utilizador.

Assim, elencam-se abaixo os dados pessoais que poderão ser tratados pela SPMS, E.P.E, através da Academia SPMS:

Categorias de dados 
pessoais (exemplos)

Momento  
e forma de recolha

Finalidade  
de tratamento

Fundamento  
de licitude

No website da Academia

• Nome completo;
• E-mail;
• Instituição/entidade;
• Contacto telefónico/
móvel.

Submissão de formulários 
para:
(1) pedido de formação à 
medida, 
(2) pedido de utilização 
da plataforma de ensino à 
distância e 
(3) formulário de contacto/
sugestão/reclamação/
pedido de informação.

Por forma a assegurar  
o devido encaminhamento 
e tratamento dos pedidos.

Tais dados são tratados 
com fundamento na própria 
prestação de serviços, 
para efeitos do tratamento 
do pedido bem como 
no consentimento do 
Utilizador.

Na Plataforma de ensino à distância

• Nome (primeiro nome e 
apelido);
• E-mail institucional;
• Instituição/entidade.

Conceder acessos à 
plataforma, para criação de 
utilizador.

Efetuado por duas vias:
1. Integração automática 
(conta Office 365) – login 
efetuado com email 
institucional e palavra-
passe;
2. Criação utilizador/a 
(sem conta Office 365) 
- login efetuado com 
email e nome, através de 
pedido efetuado pelo/a 
interessado/a.

Para efeitos de registo na 
Plataforma de ensino à 
distância.

Tais dados são tratados 
com fundamento na própria 
prestação de serviços, 
por forma a permitir a 
frequência/participação dos 
interessados nas atividades 
formativas.
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Na formação Certificada

• Nome completo; 
• Data de nascimento;
• Sexo;
• N.º de documento  
de Identificação;
• N.º de Identificação  
de Segurança Social;
• Tipo de documento  
de Identificação; 
• N.º de Identificação 
Fiscal;
• Naturalidade;
• Nacionalidade; 
• Endereço e localidade  
de residência;
• Código Postal de 
residência;

No momento que antecede 
à inscrição do/a formando/a 
na respetiva oferta 
formativa, em formulário 
disponibilizado para o 
efeito.

Para efeitos de emissão  
de certificados de formação, 
a ser inseridos no Sistema 
SIGO, no âmbito do Sistema 
Nacional de Qualificações.

Tais dados são tratados 
com fundamento no 
cumprimento de uma 
obrigação jurídica.

• Grupo Profissional;
• E-mail;
• Instituição;
• Contacto telefónico/
móvel.

No momento que antecede 
à inscrição do/a formando/a 
na respetiva oferta 
formativa, em formulário 
disponibilizado para o 
efeito.

Para efeitos de organização 
e funcionamento da ação 
de formação,
processamento interno para 
efeitos administrativos, 
estatísticos e avaliativos. 
Para análise de indicadores 
de inserção, acesso, adesão, 
igualdade e inclusão.

Tais dados são tratados 
com fundamento na própria 
prestação de serviços.

• Curriculum vitae;
• Certificado de formação;
• Certificado de 
habilitações;
• Nota curricular.

No momento que antecede 
à inscrição do formando 
na respetiva oferta 
formativa, em formulário 
disponibilizado para o 
efeito.

Verificação dos pré-
requisitos obrigatórios de 
entrada.

Tais dados são tratados 
com fundamento no 
cumprimento de uma 
obrigação jurídica.

Na formação NÃO Certificada

• Nome completo; 
• E-mail institucional; 
• Grupo profissional; 
• Sexo; 
• Instituição;
•Contacto telefónico/móvel.

No momento que antecede 
à inscrição do/a formando/a 
na respetiva oferta 
formativa, em formulário 
disponibilizado para o 
efeito.

Para efeitos de organização 
e funcionamento da ação 
de formação,
processamento interno para 
efeitos administrativos, 
estatísticos e avaliativos. 
Para análise de indicadores 
de inserção, acesso, adesão, 
igualdade e inclusão.

Tais dados são tratados 
com fundamento na própria 
prestação de serviços.
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Os seus dados pessoais são ainda tratados para envio de inquéritos de satisfação, os quais são de preenchimento faculta-

tivo. Tais dados são tratados com base no interesse legítimo da Academia SPMS na melhoria contínua enquanto entidade 

formadora certificada, bem como o acompanhamento e monitorização do seu desempenho.

Os dados pessoais recolhidos poderão ainda ser tratados para cumprimento de obrigações legais, obrigações de fornecimen-

to de informação a outras entidades do Ministério da Saúde e da Administração Pública, bem como a Tribunais e órgãos de 

polícia criminal, no exercício das respetivas atribuições e poderes.

4. Transmissão de dados pessoais
A SPMS, E.P.E. poderá transmitir a terceiros os dados pessoais recolhidos no âmbito da Academia SPMS, apenas quando: 

• Tenha sido obtido o consentimento do titular dos dados para o efeito, em conformidade com a legislação em 

vigor em matéria de proteção de dados; 

• A referida transmissão seja efetuada em cumprimento de disposição legal ou de ordem judicial, de deliberação 

da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou de solicitação legítima e fundamentada de entidades do Ministério 

da Saúde ou da Administração Pública; 

• A referida transmissão seja efetuada para efeitos de auditorias realizados no âmbito do sistema de certificação 

de entidades formadoras.

Em qualquer das situações supra identificadas, a SPMS, E.P.E. compromete-se a tomar as medidas necessárias e razoáveis 

para garantir a proteção dos dados pessoais em questão.

5. Prazo de conservação dos dados pessoais 
Os dados pessoais dos titulares são tratados em observância da legislação aplicável, sendo armazenados em bases de dados 

especificamente criadas para o efeito. Os referidos dados são conservados num formato que permita a identificação dos 

titulares, apenas durante o período necessário à prossecução das finalidades para as quais são tratados. 

Não existindo uma obrigação legal que determine a conservação dos dados por um período específico, os mesmos serão 

conservados pela SPMS, E.P.E. apenas pelo período necessário ao cumprimento das finalidades que determinaram a sua 

recolha.

6. Direitos dos titulares dos dados pessoais
A SPMS, E.P.E. garante o respeito pelos direitos dos titulares de dados pessoais, nos termos e com os limites previstos na 

legislação em vigor em matéria de proteção de dados. 

Em conformidade com a referida legislação, o titular dos dados goza, sempre que aplicáveis, dos direitos de acesso, apaga-

mento, oposição e limitação do tratamento, bem como do direito a retirar o consentimento, a qualquer momento, sem que 

tal comprometa a licitude do tratamento efetuado com base no consentimento previamente dado.

O titular dos dados tem ainda direito a apresentar reclamação junto da CNPD.

7. Exercício de direitos 
Os direitos elencados no número anterior poderão ser exercidos de forma direta e gratuita através do e-mail dpo@spms.

min-saude.pt.
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8. Medidas de segurança
A SPMS, E.P.E. está empenhada em assegurar a confidencialidade e segurança dos dados pessoais dos utilizadores através

da implementação de medidas técnicas e organizativas necessárias à proteção dos referidos dados contra qualquer forma

de tratamento indevido ou ilegítimo e contra qualquer perda ou destruição acidental. 

9. Atualização
A presente política de privacidade, cuja leitura atenta se recomenda, pode ser alterada ou atualizada a qualquer momento. 

As referidas alterações ou atualizações serão publicadas pela SPMS, E.P.E., com expressa menção da data de atualização.

(*) Atualizada pela última vez em 31 de janeiro de 2022.
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