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Introdução 
 

A Constituição da República de Angola de 2010, aprovada em 2010, garante a todos o direito o 

direito à reserva da intimidade da vida privada e o direito de recurso à providencia de Habeas data 

para assegurar o conhecimento das informações sobre si constantes de ficheiros, arquivos ou 

registos informáticos, de ser informado sobre o fim a que se destinam, bem como de exigir a 

rectificação ou actualização dos mesmos. 

 

Para a efectivação destes direitos, foi aprovada a Lei n.º 22/11 de 17 de Junho, da Protecção de 

Dados Pessoais (LPDP) e instituída a Agência de Protecção de Dados (APD), como entidade 

pública responsável pela fiscalização e controlo do tratamento dos dados pessoais. 

 

Apesar de ter sido criada em 2011, a APD apenas entrou em efectividade de funções no mês de 

Outubro de 2019, após nomeação do seu Conselho de Administração pelo Titular do Poder 

Executivo. 

 

A APD, no quadro das suas atribuições estatutárias, tem a incumbência de emitir recomendações e 

orientações às instituições sobre as melhores práticas no domínio do tratamento de dados pessoais, 

bem como promover acções de capacitação, formação e sensibilização. 

 

Assim, com vista a materialização destes objectivos e tendo ciência da novidade que o tema 

representa na sociedade angolana, entendeu-se por conveniente realizar um diagnóstico preambular 

para compreender o nível de maturidade das instituições públicas sobre a protecção de dados 

pessoais. 

OBJECTIVO 

 

O objectivo deste questionário é o de obter conhecimento sobre a percepção das instituições em 

relação ao tratamento de dados pessoais, com base no que dispõe a Lei da Protecção de Dados 

Pessoais vigente em Angola, o que permitirá definir melhores vias para a prestação de apoio 

metodológico aos diferentes organismos públicos.  

METODOLOGIA DE RESPOSTA 

 

As questões deverão ser respondidas de forma directa, assinalando com um (X) uma das opções 

(sim ou não). 

 

PRAZO DE RESPOSTA 

 

O presente questionário, que também pode ser encontrado no seu formato digital em 

https://www.apd.ao/ao/comunicacao-institucional/questionario-2022/, deve ser respondido no 

prazo de 20 dias, contados a partir da data da sua recepção.  
 

O questionário, devidamente preenchido, deve ser submetida no endereço electrónico drfe@apd.ao 

ou, em alternativo, na sede da APD localizada na rua do MAT, Complexo Administrativo Clássicos 

de Talatona, 3.º edifício, 7.º andar. Luanda/Angola.  
 

Para esclarecimentos adicionais, está indicado como ponto focal o Sr. António Weya, contactável 

pelo terminal telefónico 938 673 967.    
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DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Nome da Instituição: ………………………………………………………………………………...……… 

Província: ……………………………………………………………………………………………………. 

Missão Principal: …………………………………………………………………………………………… 

1. SOBRE A AGÊNCIA DE PROTECÇÃO DE DADOS (APD)  

a) A instituição sabe da existência da APD?  

b) Conhece os diplomas legais sobre a organização e funcionamento da APD?  

c)  Já manteve algum contacto com a APD?  

2. SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NA INSTITUIÇÃO  

a) A instituição trata dados pessoais?  

b) Os funcionários possuem formação em matéria de protecção de dados pessoais?  

c) A instituição conhece os fundamentos legais para o tratamento de dados pessoais?  

d) A instituição conhece os procedimentos práticos para o tratamento de dados pessoais?    

3. SOBRE O RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS  

a) A instituição é a responsável pela recolha e processamento dos dados pessoais dos seus 

clientes ou utentes? 

 

b) A instituição recorre a outras entidades para a recolha e processamento dos dados pessoais dos 

seus clientes ou utentes? 

 

4. SOBRE O ENCARREGADO DE PROTECÇÃO DE DADOS  

Existe na instituição uma área ou entidade específica encarregue da protecção de dados pessoais?  

5. SOBRE OS DIREITOS DO TITULAR DE DADOS  

a) A instituição conhece os direitos dos titulares dos dados pessoais?  

b) A instituição já recebeu alguma queixa ou reclamação sobre violação de dados pessoais?  

c) A instituição dispõe de uma política de privacidade e protecção de dados pessoais?  

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 
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6. SOBRE TRANSFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS  

a) A instituição transfere dados pessoais para fora de Angola?  

b) A instituição conhece os procedimentos legais para a transferência internacional de dados 

pessoais? 

 

c) A instituição armazena dados pessoais no estrangeiro?  

d) A instituição armazena dados pessoais na Cloud (nuvem)?  

e) A instituição partilha dados pessoais com outras instituições públicas nacionais?  

f) A instituição partilha dados pessoais com instituições privadas a nível nacional?  

7. SOBRE A SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS  

a) Existem mecanismos e procedimentos de segurança física para a protecção de dados pessoais?    

b) Existem procedimentos de segurança lógica para a protecção de dados pessoais?                                                                                                                                                                                 

c) Existe uma política interna de segurança da informação?  

d) Os funcionários conhecem a política de segurança da informação?  

e) A instituição já teve algum incidente de violação de dados pessoais?  

f) A instituição sabe o que fazer em caso de ocorrência de incidente de violação de dados 

pessoais? 

 

 

 

8. DESCREVA OUTRAS QUESTÕES QUE CONSIDERE RELEVANTE. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 

S N 
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