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Áreas & Setores

Formação Académica

Privacidade, Proteção de Dados Pessoais e RGPD, Trabalho, Segurança

Licenciatura em Direito (Católica

Social e Imigração, Seguros e Fundos de Pensões

Faculdade de Direito - Escola de Lisboa,
1989). Mestrado em Ciências Jurídico -

Experiência Profissional
Helena Tapp Barroso colabora com a Sociedade desde 2006,
sendo sócia contratada desde 2010. Integra a equipa de trabalho,
segurança social e imigração.

Comerciais e Mercado de Capitais
(Católica Faculdade de Direito - Escola
de Lisboa, 1995).

Associações
Presta assistência jurídica regular nas áreas laboral, comercial,
civil e societária, intervindo regularmente na estruturação de
operações, negociação de contratos e resolução de conflitos
judiciais em diferentes áreas de negócio, particularmente, no
setor dos media, comunicações eletrónicas e novas tecnologias,
na banca, atividades financeiras, na mediação, nos seguros e
fundos de pensões, no setor automóvel, na distribuição e no setor
farmacêutico. Tem vindo a desenvolver extensa atividade na área
da Proteção de Dados Pessoais, assessorando clientes na
elaboração de políticas de privacidade e proteção de dados,
regulamentos internos, auditorias e programas de compliance,
bem como na preparação e revisão de clausulados contratuais
aplicáveis ao tratamento de dados pessoais e na sua legalização,
prestando atividade regular ao nível da avaliação, análise e
aconselhamento de tratamentos de dados pessoais em setores
específicos de atividade.
Desenvolve igualmente atividade significativa na área do
contencioso.
Helena Tapp Barroso é membro da Privacy Bar Section Advisory
Board da International Association of Privacy Professionals
(IAPP).
Leciona regularmente no curso de pós-graduação em direito do
trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e
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Ordem dos Advogados (inscrita desde
1991). Conselho Distrital de Lisboa da
Ordem dos Advogados (Vogal,
1999/2001).

Línguas
Português, Inglês, Francês e Espanhol.

cursos de pós-graduação em direito das empresas. Foi assistente
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, entre 1989 e
2001 nas áreas do direito das obrigações, comercial e laboral.
Helena Tapp Barroso exerceu advocacia na Veiga Gomes, Bessa
Monteiro, Marques Bom (1989 - 1998) e na Osório de Castro,
Verde Pinho, Vieira Peres, Lobo Xavier e Associados (1998 2005).
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