
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
  
A AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado respeita 
a privacidade dos utilizadores da sua página na Internet.  
Na presente Política de Privacidade pretendemos responder às seguintes perguntas: 

1. Quem somos? 
2. Que informação recolhemos? 
3. Para que tratamos os seus dados? 
4. Por quanto tempo guardamos os seus dados pessoais? 
5. Os seus dados pessoais serão partilhados com terceiros? 
6. Quais são os seus direitos? 
7. Pode revogar o seu consentimento em momento posterior? 
8. O que fazer se tiver alguma dúvida? 
9. Como pode manter-se atualizado relativamente ao tratamento dos seus dados 

pessoais? 
 
 
1. Quem somos? 
 
O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais é a AEM - Associação de 
Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado, Associação sem fins lucrativos, 
com sede no Largo do Carmo, n.º 4, 1.º Dto., 1200-092 Lisboa, pessoa coletiva número 
509662846, que tem por objeto social a representação e a defesa dos interesses dos 
seus associados, enquanto emitentes de valores mobiliários negociados em mercado 
regulamentado, nomeadamente na promoção da competitividade do mercado de 
valores mobiliários português e na participação em processos de preparação de 
instrumentos regulatórios relativos aos mercados de capitais e aos seus intervenientes 
(doravante designada por “AEM.”, “Associação” ou, apenas, “nós”). 
Esta Associação é a «responsável pelo tratamento», na aceção do Regulamento Geral 
sobre a 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 e que 
revoga a Diretiva 95/46/CE). 
 
  
2. Que informação recolhemos? 
 
A AEM recolhe alguns dados pessoais seus, desde logo o nome e o e-mail, com o 
objetivo de facilitar o contacto da Associação com o utilizador. 
Os seus dados pessoais são recolhidos quando procede à introdução dos mesmos nas 
secções “Newsletter” da página web (também designada por “site” ou “sítio”) da AEM. 
Trataremos ainda os seus dados pessoais caso entre em contacto com a AEM 
através do envio de uma comunicação via email para o endereço indicado no site. 
O site da AEM não utiliza cookies, motivo pelo qual a AEM apenas recolhe informações 
sobre si através dos formulários e/ou dos documentos próprios para esse efeito que 
sejam preenchidos por si.  
  
 



3. Para que tratamos os seus dados? 
 
A AEM recolhe e trata os seus dados pessoais para poder informá-lo sobre ações 
e iniciativas desenvolvidas pela Associação. 
Os seus dados pessoais são tratados com fundamento no seu consentimento, 
solicitado aquando do preenchimento dos formulários e/ou documentos próprios 
através dos quais nos disponibiliza os seus dados pessoais. 
 
 
4. Por quanto tempo guardamos os seus dados pessoais? 
 
Os seus dados pessoais serão conservados apenas durante o período de 
tempo necessário à prossecução da finalidade determinante da sua recolha, referida no 
ponto anterior. 
A conservação dos seus dados cessará caso retire o seu consentimento para o 
respetivo tratamento. 
  
 
5. Os seus dados pessoais serão partilhados com terceiros? 
 
Os seus dados pessoais poderão ser comunicados a terceiros que prestem serviços à 
AEM. São fornecidos a estes terceiros apenas os dados pessoais que sejam 
necessários para a prestação do serviço em questão. 
Os dados pessoais poderão ainda ser acedidos por auditores externos à AEM com 
a garantia de que os mesmos serão mantidos confidenciais e não serão utilizados para 
finalidades alheias às auditorias. 
Os seus dados serão tratados unicamente dentro do espaço da União Europeia. 
  
 
6. Quais são os seus direitos? 
 
A qualquer momento, pode solicitar à AEM: 

(i) O acesso aos dados pessoais que mantemos sobre si e a informação sobre o 
respetivo tratamento; 

(ii) A retificação dos seus dados, caso se encontrem inexatos ou incompletos; 
(iii) O apagamento dos seus dados pessoais, (a.) sempre que os dados pessoais 

deixem de ser necessários para a finalidade que motivou a sua recolha ou o seu 
tratamento ou (b.) caso retire o consentimento no qual se baseia o tratamento 
dos dados, não existindo outro fundamento jurídico para o referido tratamento, 
(c.) exerça o seu direito de oposição ao tratamento e não existam interesses 
legítimos prevalecentes que justifiquem o tratamento, (d.) caso os dados 
pessoais tenham sido tratados ilicitamente, ou (e.) os dados pessoais tenham de 
ser apagados para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulamentar a 
que a AEM esteja sujeita, salvo as exceções previstas na legislação e 
regulamentação aplicáveis. 

(iv) A limitação do tratamento dos seus dados pessoais, caso (a.) tenha 
contestado a exatidão dos dados pessoais, durante um período que permita à 
AEM verificar a sua exatidão, (b.) o tratamento dos dados seja ilícito e se tenha 



oposto ao apagamento dos dados pessoais, solicitando, em contrapartida, a 
limitação da sua utilização, (c.) a AEM já não precise dos dados pessoais para 
fins de tratamento, mas esses dados tenham sido requeridos por si para efeitos 
de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial, (d.) se 
tenha oposto ao tratamento, sendo a limitação do tratamento dos dados 
pessoais colocada em prática até que seja verificada a prevalência dos motivos 
legítimos da AEM sobre os seus.  

(v) O envio dos seus dados pessoais anteriormente fornecidos por si à AEM, 
para si ou um novo responsável pelo tratamento, num formato estruturado, 
de uso corrente e de leitura automática, desde que tal seja tecnicamente 
possível, sendo o tratamento baseado no seu consentimento e caso o 
tratamento seja efetuado por meios automatizados. 

(vi) Que cesse o tratamento dos seus dados pessoais, por motivos relacionados 
com a sua situação particular, caso o tratamento seja feito para fins diferentes 
daqueles para os quais os dados foram recolhidos, incluindo a definição de 
perfis, bem como para efeitos de comercialização direta, a não ser que a AEM 
tenha razões imperiosas e legítimas para esse tratamento prevalecentes sobre 
os seus interesses, direitos e liberdades, ou precise de tratar os dados pessoais 
para efeitos de declaração, de exercício ou de defesa de um direito num 
processo judicial. 

Poderá, a qualquer momento, retirar o consentimento para o tratamento dos seus 
dados pessoais, cessando o respetivo tratamento pela AEM, nos termos previstos no 
ponto seguinte. 
O titular dos dados pessoais tem o direito de não ficar sujeito a nenhuma decisão 
tomada exclusivamente com base em tratamento automatizado, incluindo a 
definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete 
significativamente de forma similar, a não ser que (a.) seja autorizada pela legislação e 
regulamentação aplicáveis, na qual estejam igualmente previstas medidas adequadas 
para salvaguardar os seus direitos, liberdades e legítimos interesses, ou (b.) seja 
baseada no seu consentimento explícito. 
Os seus pedidos serão tratados com especial cuidado de forma a que 
possamos assegurar a eficácia dos seus direitos. Poderá ser-lhe pedido que faça prova 
da sua identidade de modo a assegurar que a partilha dos dados pessoais é 
apenas feita com o seu titular. 
Deve ter presente que em certos casos (por exemplo, devido a requisitos legais) o seu 
pedido não poderá ser imediatamente satisfeito. 
De qualquer modo, será informado das medidas tomadas nesse sentido, no prazo 
de um mês a partir do momento em que o pedido for efetuado. 
Tem ainda o direito de apresentar uma reclamação à Comissão Nacional de 
Proteção de Dados, cujos contactos podem ser consultados em https://www.cnpd.pt/. 
Para exercer os seus direitos pode contactar a AEM através do endereço de e-mail 
geral@aem-portugal.com. 
  
 
7. Pode revogar o seu consentimento em momento posterior? 
 
Sempre que o tratamento dos seus dados pessoais seja feito com base no seu 
consentimento, o titular dos dados tem o direito de retirar o consentimento em qualquer 



altura, embora esse direito não comprometa a licitude do tratamento efetuado com 
base no consentimento previamente dado. 
Caso pretenda retirar o seu consentimento, pode contactar a AEM através do endereço 
de e-mail geral@aem-portugal.com. 
  
 
8. O que fazer se tiver alguma dúvida? 
 
Se permanecer alguma dúvida relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais, 
ou pretender exercer algum dos seus direitos, por favor contacte a AEM através do 
endereço de e-mail geral@aem-portugal.com. 
 
 
9. Como pode manter-se atualizado relativamente ao tratamento dos seus 

dados pessoais? 
 
A AEM reserva-se o direito de alterar a todo o momento a sua Política de Privacidade, 
pelo que aconselhamos a leitura regular desta Política, bem como dos Termos e 
Condições de Utilização do site da Associação. 
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