
Resumo das diretrizes em matéria de proteção de dados para os utilizadores do IMI 

 Para que posso utilizar o IMI? 

O IMI só pode ser utilizado num número limitado de domínios e para fins específicos, definidos na 

legislação da UE aplicável na matéria (lista atualizada). 

 Porquê utilizar o IMI em vez do correio eletrónico ou do telefone? 

O IMI foi concebido tendo em conta os requisitos da legislação sobre a proteção de dados. No IMI, o 

nível de proteção e de segurança dos dados é superior ao do correio postal, telefone, fax ou correio 

eletrónico não encriptado. O IMI também permite receber um relatório assinado eletronicamente, 

que constitui uma prova de intercâmbio de informações. 

 Posso trocar informações sensíveis através do IMI? 

Sim, pode e deve utilizar o IMI para trocar dados sensíveis (nomeadamente, informações sobre 

sanções disciplinares, administrativas ou penais), sempre que tal intercâmbio for i) autorizado ao 

abrigo da legislação aplicável (ver resposta à primeira pergunta) e ii) necessário à tomada de uma 

decisão no caso em apreço. 

 Necessito de obter o consentimento da pessoa em causa antes de trocar informações que 
lhe digam respeito? 

Não1. Os dados pessoais dos cidadãos são tratados no IMI com base em disposições específicas da 

legislação da UE, pelo que não é necessário solicitar o seu consentimento para justificar o tratamento 

dos dados.  

 Devo informar os cidadãos de que estou a utilizar o IMI para trocar informações que lhes 
dizem respeito? 

Em princípio, os cidadãos têm direito a ser informados, mas não necessariamente em todos os casos. 

Para mais informações, consulte as diretrizes em matéria de proteção de dados para os utilizadores 

do IMI. 

 O que acontece se um cidadão desejar ter acesso aos seus dados pessoais? 

Os cidadãos têm o direito a aceder aos seus dados pessoais e a que estes sejam corrigidos ou, 

mesmo, apagados. Para mais informações sobre a matéria, consulte as Diretrizes em matéria de 

proteção de dados para os utilizadores do IMI. 

 Como é garantida a segurança do IMI? 

A segurança do IMI e do seu funcionamento depende também de si. Os utilizadores devem respeitar 

as medidas em matéria de segurança aplicadas pela sua entidade às ferramentas informáticas 

utilizadas para tratar dados pessoais. Nomeadamente, devem velar pela confidencialidade da 

respetiva senha e código de identificação e, se estiverem envolvidos na gestão dos utilizadores, 

assegurar-se de que as listas de utilizadores do IMI estão atualizadas. 

 A quem me devo dirigir se tiver perguntas sobre a proteção dos dados e o IMI? 

                                                           
1  Exceto no caso do SOLVIT, no âmbito do qual o consentimento é geralmente obtido através do 

formulário de reclamação em linha. 
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Se tiver mais perguntas sobre a proteção de dados, consulte as Diretrizes em matéria de proteção de 

dados para os utilizadores do IMI. Para mais informações, consulte o sítio Web do IMI. Além disso, 

pode contactar o coordenador nacional IMI (NIMIC), que é o seu principal ponto de contacto para 

questões relativas à proteção de dados. 

O IMI funciona com base no Regulamento IMI
2

, que, entre outros aspetos, define as regras aplicáveis ao 

tratamento dos dados pessoais. 

Para mais informações sobre o tratamento de dados pessoais no IMI, consulte as Diretrizes em matéria de 

proteção de dados para os utilizadores do IMI e o sítio do IMI: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/data_protection_pt.html. 

Contactos dos NIMIC: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_pt.html 

 

 

                                                           
2  Regulamento (UE) n.° 1024/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à cooperação 

administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno e que revoga a Decisão 2008/49/CE da 

Comissão («Regulamento IMI»), JO L 316 de 14.11.2012, p. 1 
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