
 FORMAÇÃO INTENSIVA (Carga Horária de 6 Horas) 

HOTEL NOVOTEL 
Av. José Malhoa 1 

Temporização da Formação  
10H15 – Credenciação 

10H30 – Início dos trabalhos 

12H30 – Almoço Livre 

13H45 – Reinício dos Trabalhos 

16H00 – Coffee-Break (15 min) 

17H45 – Final dos Trabalhos 

1.  Introdução ao Regulamento Geral de Proteção de Dados: enquadramento 

histórico e definição de dados pessoais 

2.  As principais obrigações do Regulamento 

3.  Impacto das novas obrigações em matéria de proteção de dados pessoais 

na atividade das Organizações e Instituições 

4.  Abordagem e metodologia de trabalho a adotar para garantir a 

implementação do Regulamento 

5.  Questionário de aferição de nível de compliance em matéria de privacidade 

e segurança  

6.  Q&A 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Algumas empresas não estão ainda conscientes das consequências que o incumprimento da legislação relativa ao tratamento de dados pessoais pode ter 

na sua atividade e para os seus responsáveis. Tais consequências, embora facilmente evitáveis, são bastante gravosas, podendo fazer incorrer os gestores 

das organizações em responsabilidade criminal. 

O respeito pelas regras de proteção de dados e privacidade não é importante apenas por uma questão de “compliance”. 

As bases de dados pessoais e tratamento de dados associado assumem um papel absolutamente fundamental na boa gestão de qualquer empresa e/ou 

entidade pública, com particular relevância no domínio do relacionamento com os seus clientes/potenciais clientes e, no caso das Organizações e 

Entidades Públicas, com os utentes dos serviços públicos. 

Descrição 

Destinatários 

Advogados, Solicitadores, Agentes de Execução, Estagiários, Estudantes, todas as entidades, sejam elas Empresas ou Instituições do Estado que tratem 

dados pessoais, ou seja, que realizem operações que envolvam dados pessoais. Estas entidades podem ser aquelas que determinam as finalidades e os 

meios de tratamento de dados pessoais, mas também as que efetuam essas operações em regime de subcontratação. Banca, Diretores e Gestores de 

Empresas e instituições Direções de RH, Executivos, Comerciais, Responsáveis Administrativos, Assessores Jurídicos, Responsáveis do tratamento de bases 

de dados e vigilância, Entidades de Tratamento de dados e Subcontratantes, Empresas ligadas à área das tecnologias, Administração Pública Central, Local 

e Regional, Entidades Privadas, Administrativos e Financeiros, Titulares de dados, Subcontratantes e Autoridade de controlo, Marketing Compliance. 

Formadora 
DRA. JOANA MOTA AGOSTINHO 

Especialista em Privacidade e Proteção de Dados 

Member of Deloitte Legal Network 

Informações, Esclarecimentos e inscrições, Contacte-nos através dos telefs. 22 401 67 64 | 917 511 959 

info@debatesediscursos.pt 

Conferências 

Formações 

Sessões de Esclarecimento 

Workshops 

Formações Internas 
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