
O Regulamento (UE) 2016/679

PROTECÇÃO DE DADOS

Saiba o que mudou desde 
Maio de 2018



 Sensibilizar e proporcionar conhecimento sobre as

alterações introduzidas pelo Regulamento (UE)

2016/679, no contexto da protecção e do tratamento

de dados pessoais e suas implicações práticas nas

organizações.

 Abordar a aplicação do Regulamento a situações e

problemas práticos concretos em diversos sectores de

actividade

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROTECÇÃO DE DADOS – Módulo I

OBJECTIVOS

 Introdução e enquadramento

 O Regulamento (UE) 2016/679

•Princípios e conceitos introduzidos pelo Regulamento

•Regras normativas estabelecidas pelo Regulamento

 Aplicação a casos práticos

DURAÇÃO

 4 Horas

PRÉ-REQUISITOS

 N/A

DESTINATÁRIOS

 Gestores;

 Consultores;

 Responsáveis de segurança da informação;

 Administradores de sistemas;

 Técnicos e outros profissionais que lidem com dados

pessoais



 Apresentar linhas de orientação para implementação

prática, nas organizações, com vista à conformidade

com o Regulamento, numa perspetiva integrada de

segurança da informação

 Desenvolver a aplicação do Regulamento a situações

concretas, em diversos setores de atividade

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROTECÇÃO DE DADOS – Módulo II

OBJECTIVOS

 Conceitos base de segurança da informação

 Princípios de implementação

 Aplicação a casos práticos

 Debate, perguntas & respostas

DURAÇÃO

 4 Horas

PRÉ-REQUISITOS

 Conhecimentos do regulamento (UE) 

2016/679
DESTINATÁRIOS

 Gestores;

 Consultores;

 Responsáveis de segurança da informação;

 Administradores de sistemas;

 Técnicos e outros profissionais que lidem com dados

pessoais



PROTECÇÃO DE DADOS

FORMADOR

Nuno Brás

Licenciado em Engenharia Electrotécnica e Computadores– Universidade Técnica de Lisboa.

Trabalhou em Sistemas de informação geográfica e Sistemas de segurança da informação em empresas
como a OGMA, Siemens e General Electric.

É, desde 2001, consultor de Sistemas de Informação e Qualidade, englobando as áreas de Gestão de
Segurança da Informação e Gestão de Serviços em Tecnologias da Informação.

É Auditor da Qualidade ISO 9001 e de Segurança da Informação ISO/IEC 27001.

INFORMAÇÕES

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Telefone

924 184 572

Email

eicformacao@eicformacao.pt 

* A todos os valores acresce IVA à taxa
legal em vigor.

Inclui:

 Participação na acção;

 Apresentação;

 Certificado;

 Coffeebreak

Módulo I  (9 -13 h) 65€ *

Módulo II (14 -18 h) 65€ *


