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DISAPGC002 

Implementação de um sistema de Regime Geral de Proteção de Dados.  

Recomendações para um processo de conformidade nas Organizações.  

Objetivos Gerais 

Este seminário é dirigido a todos os profissionais, enquadrando os participantes com o novo 

regime jurídico da proteção de dados (RGPD) assim como a sua interpretação e o seu impacto 

nas organizações.  

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos estarão aptos a: 

• Desenhar um eficiente processo de compliance, por forma a implementar eficazmente o 

RGPD na sua organização: 

• Conhecer o RGPD, as suas obrigações e os procedimentos requeridos às organizações no 

tratamento de dados pessoais; 

• Compreender o mecanismo de implementação do RGPD na Organização e estruturar as 

fases para implementação do RGPD; 

• Conhecer as ações a implementar em cada fase, assim como aplicar metodologias e boas 

práticas na análise dos processos organizacionais. 

Destinatários 

Este seminário é dirigido a todos os Profissionais que tenham a responsabilidade do tratamento 

de dados pessoais tanto de colaboradores da empresa, como de clientes e de fornecedores. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

• Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

• Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

7 Horas 

Conteúdo Programático 

    Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Fundamentos sobre proteção de dados e privacidade 
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DISAPGC002 

➢ Enquadramento Legal 

➢ Conceitos e definições do RPGD 

➢ Intervenientes e suas responsabilidades  

➢ Direitos dos titulares dos dados 

➢ Categorias especiais de dados e respetivo tratamento 

➢ O consentimento e a declaração de conformidade 

➢ Segurança e proteção dos dados  

 

Módulo II – Desenho de um processo de compliance como RGPD  

➢ Enumeração e avaliação dos dados pessoais; classificação 

• Ciclo de vida dos dados pessoais 

• Proteção dos dados pessoais 

➢ Processos  

• Programa de adaptação da organização 

• Programa de conformidade da organização 

➢ Proteção de dados  

• privacy by design 

• privacy by default 

➢ Avaliação de impacto sobre a proteção de dados (PIA) 

• Requisitos legais 

• Ferramentas para avaliação de riscos 

➢ Gestão do consentimento 

➢ Gestão da conformidade 

• A subcontratação 

➢ A transparência e accountibility 

• O RGPD e a reputação da Organização na atividade económica 

Módulo III – Análise, resolução e debate de casos práticos 

➢ Regulamentos internos das organizações 

➢ Instrumentos de apoio ao PIA 

➢ Cláusulas contratuais (Legislação Laboral) 

➢ Gestão da conformidade 

➢ Aferição dos níveis de segurança 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 
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DISAPGC002 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 
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