
PROTECÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS EM ANGOLA





"Sabemos que a economia digital pode trazer grandes benefícios para os países em 
desenvolvimento, mas precisamos abordar algumas questões críticas para garantir 
que a digitalização leve ao futuro que queremos”
Mukhisa Kituyi, secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD).
(Tradução livre a partir do inglês)



Dados Pessoais

Dados

Dados Pessoais

Dados
Pessoais 
sensíveis

Dados pessoais: 
qualquer informação 
relativa a uma pessoa 
singular identificada ou 
identificável

Dados pessoais sensíveis: 
qualquer informação relativa a 
uma pessoa singular identificada 
ou identificável que se refira a 
convicções filosóficas ou 
políticas, filiação partidária ou 
sindical, religião, vida privada, 
origem racial ou étnica, saúde, 
vida sexual, dados genéticos.



Quadro Legal

Constituição da República de Angola (direito à reserva da vida privada)

Lei da Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 22/11, de 17 de Junho)

Lei de Protecção das Redes e Sistemas Informáticos (Lei n.º 7/17, de 16 de 
Fevereiro)

Estatuto Orgânico da Agência de Protecção de Dados (Decreto Presidencial n.º 
214/16, de 10 de Outubro)
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Quadro Legal

A empresa faz tratamento de dados?

Que tipo de dados? 

Os dados referem-se a pessoas singulares?

São dados relativos a convicções filosóficas, filiação partidária ou sindical, religião, vida 
privada, origem étnica ou racial, saúde, vida sexual, dados genéticos?

Para que é que os dados são utilizados?

O titular dos dados prestou consentimento?

Existe uma autorização legal para o tratamento dos dados?

É necessária autorização da Agência de Protecção de Dados Pessoais? 
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Tratamento

Qualquer operação (isolada ou em conjunto com outras) efectuada sobre dados 
pessoais, com ou sem meios automatizados.

Recolha, registo, organização, conservação, adaptação, recuperação, consulta, utilização, 
divulgação, comparação, interconexão, eliminação, destruição, etc.
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Direitos do titular dos dados

Informação

Acesso 

Rectificação

Cancelamento

Oposição

Segurança

Segredo
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Consentimento

O tratamento de dados pessoais está condicionado ao consentimento do titular e à 

notificação ou autorização da Agência de Protecção de Dados.

Não é necessário o consentimento:

§ Execução de contrato ou diligências pré-contratuais;

§ Cumprimento de obrigações legais;

§ Protecção de interesses vitais do titular, pelo seu representante legal, em 

situação de incapacidade;

§ Execução de missão de interesse público;

§ Prossecução de interesses legítimos do responsável.
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Consentimento

Publicidade via postal

Opt out

Não é necessário o consentimento, mas o titular pode opor-se à utilização dos 
seus dados para esse fim.
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Consentimento

Publicidade electrónica

Opt in

É necessário o consentimento do titular.

Com várias excepções. 

Quando pré-existam transacções, não é necessário o consentimento, mas o titular 
pode opor-se. 
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Comunicação de dados

nacional

Consentimento do titular (com excepções)

Notificação à Agência de Protecção de Dados
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Comunicação de dados

internacional

Qual o país para onde são transferidos os dados?

Está assegurado o nível adequado de protecção?

Existe uma decisão da Agência de Protecção de Dados?

Autorização da Agência de Protecção de Dados 
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O CFA é um escritório boutique fundado em 2012 pelo Prof. Doutor
Carlos Maria Feijó.

Prevenimos riscos e criamos valor com soluções integradas, que
facilitam a actividade dos nossos clientes.

Serviços jurídicos de excelência é o nosso compromisso! Fazemo-lo
com base numa equipa de profissionais com experiência, talento e
conhecimento nas principais áreas de Direito angolano.



foco

A judam os a organ izar 
em presas e 

investim ento :
- Investim ento  

privado ;
- C ontratos;

- C orporate
governance e 

com pliance ;
- D D  de parce iros;

- C onstitu ição  de 
novas em presas;

- M arcas e patentes;
- Regu larização  de 

im obiliário

Tem os um a equipa
m ultid isc ip linar para:

- A nalisar as suas contas;
- Buscar a m elhor 

estratégia para reduzir 
os seus im postos;

- Regu larizar o  IPU  dos 
seu im óveis;

- Fazer form ação  à 
m ed ida da sua 

em presa;
- A presentar os 

im postos por si;
- Responder a 

inspecções fiscais;
- N egociar d ív ida fiscal.

A ssessoram os em presas 
na:

- Identificação  de 
so luções de 

financiam ento ;
- Estruturação  do  

créd ito ;
- Prestação  de garantias;

- D ocum entação.

A os bancos apo iam os na:
- Estruturação  de 

produtos;
- C orporate governance

e com pliance ;
- D D  e C ontratação  

C ontam os com  um a 
equ ipa experiente , com  

pro fundo conhecim ento  
das várias vertentes do  

D ire ito  Púb lico, quer da 
perspectiva dos privados, 

quer da perspectiva do  
Estado.

- C ontratos púb licos
- N egociação  com  o  

Estado
- E laboração  de 

legislação
- A ssessoria em  

concursos púb licos

Administrativo 
& Constitucional

Fiscalidade
Comercial & 
Sociedades

Financeiro



info@cfa-lawfirm.com

+244 921675413

Rua 1.º Congresso do MPLA
Edifício CIF Luanda One, 15.º B
Luanda, Angola
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