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PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Formação avançada



A importância da confiança entre organizações e consumidores, 
indispensável na condução dos negócios, foi realçada com o 
desenvolvimento da economia digital, ao mesmo tempo que 
urgia uniformizar as diferentes regras em vigor em cada País da 
União de modo a facilitar o comércio internacional..

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), aprovado no 
Parlamento Europeu em Abril de 2016, visa regular a protecção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados, revogando assim a 
Diretiva 95/46/CE.

Abordaremos todos os conceitos necessários para que esteja 
ciente dos direitos das pessoas e das responsabilidades e 
obrigações de uma organização independentemente do sector 
de actividade. 

Para dar corpo a uma efectica aprendizagem será efectuado um 
projecto final baseado em casos específicos.

OBJECTIVOS

PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

ENQUADRAMENTO

• Preparar os formados com os conhecimentos e requisitos para 
poderem intervir nas suas organizações por forma a poderem 
implementar as normas contempladas no RGPD.

• Dotar os formandos de capacidades de avaliação da 
organização, compreensão de princípios e conceitos, direitos e 
obrigações nos termos do RGPD.

O programa desta formação irá ter uma componente prática 
para a avaliação dos conhecimentos adquiridos, nos desafios 
diários da vida de uma organização.

DURAÇÃO

 40 Horas

PRÉ-REQUISITOS

 N/A

DESTINATÁRIOS

• Pessoas que trabalham com dados pessoais;

• Profissionais que desejam obter os conhecimentos necessários 
para implementar e/ou colaborar na implementação e 
manutenção do RGPD.

• Supervisores de informática, Diretores de áreas de negócio, 
Empresários de PME's e todos interessados em ter mais 
conhecimento nesta área.

CALENDÁRIO

LISBOA – Novembro 2018

Módulo 1
Dia 12 - 10:00 às 18:00
Módulo 2
Dia 13 - 9:00 às 18:00
Dia 14 - 9:00 às 13:00
Módulo 3 e 4
Dia 20 - 10:00 às 18:00
Módulo 5 e 6
Dia 21 - 10:00 às 18:00
Módulo 7
Dia 27 - 10:00 às 18:00



PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

FORMADORES

Eduardo Castro Marques (http://linkedin.com/in/eduardocastromarques)

Licenciado em Direito e Mestre em Ciências Jurídico-Administrativas pela Universidade de Direito
do Porto e em em Direito dos Contratos e da Empresa pela Universidade do Minho.

Com 10 anos de experiência na área da advocacia e desde 2012 associado de uma Sociedade de
advogados, dedicou-se no último ano à protecção de dados e ao novo regulamento. Nesta área
foi orador convidado em diversos cursos, seminários e conferências organizados por entidades como a
Universidade Portucalense, o BCN, Associações empresariais ou comerciais, entre outras.

Nuno Brás (http://pt.linkedin.com/in/nuno-brás-7b416b3)

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

Tem mais de 20 anos de experiência em Sistemas de informação geográfica e sistemas de segurança da informação
tendo trabalhado 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.

Jorge Cunha (http://pt.linkedin.com/in/jorgecunha)

Com mais de 20 anos de experiência em implementações de soluções de gestão em diferentes 
tipos de negócio (retalho alimentar, retalho especializado, moda, restauração, hotelaria), possui 
também uma extensa experiência na formação, consultoria e implementação de projetos 
associados à componente de análise e medição do Marketing Digital. Graduado pela University of
British Columbia com o diploma de "Achieving Award of Web Analytics “é ainda certificado pela 
Google Analytics Academy em “Analytics Individual Certified” desde 2010.

Orador convidado em vários seminários, conferências e workshops na abordagem do tema específico da medição 
do Marketing Digital e melhores práticas de análise e monitorização.

Docente convidado na Universidade Europeia para o módulo Google Analytics Lab e Clickstream Analysis, inserido 
no Executive Master em Digital Marketing.

Nos seus mais recentes projetos nesta área, tem vindo a liderar e partilhar conhecimento com diversas empresas, 
marcas e organizações, nomeadamente: ANACOM, Delta Q, Brisa, Via Verde, Media Capital Digital, BMW, Montepio 
Crédito, Hyundai, Prosegur, Top Atlântico, entre outras.

Mais recentemente é country manager para Portugal da iGrant.io startup Sueca ligada ao software de gestão de 
partilha de dados, em que o RGPD é um grande catalisador deste projeto em ambiente e cultura multinacional

http://linkedin.com/in/eduardocastromarques
http://pt.linkedin.com/in/nuno-brás-7b416b3
http://pt.linkedin.com/in/jorgecunha


1. Introdução e Fundamentos do RGPD
• Introdução e fundamentos conceptuais de privacidade e 

dados pessoais;
• Legitimidade e limitações de propósito;
• Responsabilidades e requisitos para o tratamento de dados 

pessoais;
• Dados sensíveis e respectivas particularidades de tratamento;
• Privacy by Design e Privacy by Default;
• Privacy Impact Assessment (PIA) e auditorias de privacidade;
• Violação de dados;
• Portabilidades e outros direitos;
• Transferência de dados pessoais para outros países;
• A privacidade nos contratos;
• Aplicação prática na utilização de dados pessoais nos negócios 

e em especial que usem tecnologias como IoT, Big Data, Saas
entre outras

2. Segurança da Informação - A ISO/IEC 27001 como ferramenta 
facilitadora da compliance com o RGPD

• Contextualização e conceitos base de segurança da 
informação

• A Norma ISO/IEC 27001;
• Implementação de um sistema de gestão de segurança da 

informação (SGSI).

3. Tratamento de Dados e Gestão do Consentimento
• Processo de consentimento;
• Definição de dados “sensíveis” de especificidades de 

tratamento;
• Direitos dos titulares;
• Especificidades nos consentimentos das crianças;
• Subcontratação;
• Implementação do registo das actividades de tratamento e 

notificações.

4. Tratamento e Transferência de Dados com Países Terceiros
• Análise do Comité Europeu para a proteção de dados;
• Transferência internacional de dados, restrições e excepções;
• Privacy Shield;  
• Cláusulas contratuais a incluir.

PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

CONTEÚDOS

7 horas | Compreender o impacto do 
RGPD e entender a sua aplicabilidade 
nas organizações. 
Eduardo Castro Marques e Jorge Cunha

12 horas | Compreender e entender a 
aplicabilidade na segurança de 
informação das organizações.
Nuno Brás

3,5 horas | Perceber a importância do 
tratamento e gestão dos 
consentimentos dos indivíduos. 
Eduardo Castro Marques

3,5 horas |Compreender e entender a 
aplicabilidade no tratamento da 
informação das organizações com 
Países fora da União Europeia e as 
clausulas contratuais a respeitar. 
Eduardo Castro Marques

Duração|Objectivos|Formador



PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

CONTEÚDOS (cont.)

3,5 horas | Compreender a actuação
do DPO e quais as organizações que 
devem incluir o DPO. 
Eduardo Castro Marques

3,5 horas | Perceber como proceder 
em caso de violação de dados e de 
como o fazer para prevenir que os 
ataques levem informação.
Eduardo Castro Marques

7 horas | Compreender como 
preparar de forma adequada o RGPD 
nas organizações e quais os desafios 
que se colocam; Aplicar o 
conhecimento adquirido nos módulos 
anteriores. 
Eduardo Castro Marques e Jorge Cunha

Duração|Objectivos|Formador

5. Data Protection Officer DPO/ Responsável de Protecção de Dados 
• Qual o perfil de um DPO;
• Responsabilidades e Funções;
• Direitos e deveres;
• Considerações ao escolher um DPO e recomendações;
• Acções de auditoria e supervisão e monitorização da 

organização;
• Obrigações da entidade para com o DPO.

6. Violação de Dados
• Definição de violação de dados pessoais;
• Análise do processo de notificação;
• Obrigações do responsável de tratamento e do subcontratante;
• Resposta e controlo preventivo;
• Privacy Impact Assessment (PIA);
• Como o  Privacy-by-Design e Default se integram nas 

organizações.

7. Projeto Final com a Simulação de um Caso Específico ou Próprio
• Estruturação do PIA (Privacy Impact Assessment); 
• Avaliação dos riscos; 
• Envolvência da organização;
• Preparação da resposta e controlo preventivo;
• Privacy-by-Design;
• Privacy-by-Default.

INFORMAÇÕES

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Telefone

210 108 167 / 924 184 572

Email

eicformacao@eicformacao.pt 

* Acresce IVA à taxa legal em vigor.

Inclui:

 Participação na acção; Documentação em formato digital; Coffebreak e Certificado

Valor/participante 830 € *


