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DataLab integra APDPO  
A tecnológica integra a APDPO PORTUGAL como sócio empresarial 
 

Seguindo a estratégia iniciada em 2013, a presença junto de entidades que actuam na área de Sistemas de Informação é 
fundamental para afirmar a nossa presença no mercado nacional. 
 
 
Odivelas, 15 de Junho de 2021 – A DataLab, empresa especializada em “Dados”, passa a integrar a APDPO PORTUGAL, como 
sócio empresarial. 
 
A APDPO PORTUGAL é a associação dos Profissionais de Protecção e de Segurança de Dados, abrangendo DPO’s (Data 
Protection Officers/Encarregados de Proteção de Dados) e outros profissionais que exerçam funções nesta área ou áreas 
relacionadas, e como tal era fundamental a DataLab estar associada a esta prestigiada associação. 
 
De acordo com Carlos Guerreiro, Chief Operations Officer da DataLab, “O RGPD, ao aplicar-se às cerca de 500 mil empresas 
existentes em Portugal e a todas as entidades públicas, é uma oportunidade única para todos os profissionais desta área, bem 
como para as empresas, de analisar a informação que possuem, os seus procedimentos, os contratos e a distribuição interna 
de responsabilidades. A APDPO coloca-se assim ao lado de todos os profissionais de protecção e segurança de dados, 
proporcionando o diálogo e a troca de experiências”, reforça ainda: “e a DataLab enquanto empresa que distribui software 
ligado à protecção de dados, nomeadamente através da anonimização dos dados, está alerta para estes temas e faz questão 
de estar perto dos profissionais que lidam com estas questões no dia-a-dia.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a DataLab 
Fundada em 2009, a DataLab conta com uma equipa multidisciplinar com mais de 15 anos de experiência e know-how nas áreas de Data 
Quality, Master Data Management e Data Masking, tendo participado na implementação e gestão de projectos de limpeza de bases de dados, 
projectos de integração de dados, projectos de migração de dados, na criação de projectos de CRM, entre outros. A empresa criou e mantém 
referências sólidas, consubstanciadas em projectos de sucesso, nomeadamente na área dos seguros, banca e logística. A DataLab tem como 
missão disponibilizar às empresas soluções tecnológicas diferenciadoras no tratamento da informação, que aumentam a qualidade da 
informação e acrescentam valor ao negócio.  
Para mais informações visite http://www.datalab.pt  
 
Sobre a APDPO PORTUGAL 
Constituída em 2017 a APDPO tem o intuito de proporcionar o diálogo e a troca de experiências, a APDPO organiza formações, eventos e 
outras atividades, promove fóruns e fomenta sinergias com entidades do setor público e privado em prol da qualidade dos profissionais que 
agrega. A APDPO, de forma inovadora, tem como principal objetivo a promoção e desenvolvimento de boas práticas relativas à proteção e 
segurança de dados, dotando e preparando os profissionais de conhecimentos e recursos para o desempenho das diversas atividades 
necessárias à implementação e desenvolvimento de boas práticas no âmbito da proteção e segurança de dados. Os profissionais de segurança 
e proteção de dados desempenham, no dia a dia, uma missão hercúlea: garantir a privacidade e reforçar a proteção de dados como direitos 
fundamentais dos indivíduos e apoiar a transformação digital e a promoção da inovação. É para auxiliar nesta missão que a APDPO diligencia, 
orientando a atividade associativa para este propósito.  
Para mais informações visite https://www.dpo-portugal.com/  
 
 

 
Contactos DataLab 
Carlos Guerreiro | COO  
Telefone: +351 91 765 11 99 
E-mail: carlos.guerreiro@datalab.pt  

 
Contactos APDPO 
Inês Oliveira | Presidente da Direcção 
Telefone: +351 912 194 200 
E-mail: ines.oliveira@dpo-portugal.pt  
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