
CURSO DE FORMAÇÃO | IV EDIÇÃO 
ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS 
 
LOCAL: LISBOA 
DATAS: 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017



PROGRAMA
DIA I -ENQUADRAMENTO NORMATIVO E FUNCIONAL DO CARGO

• Recepção de participantes e distribuição de documentação

• Módulo I - Regime jurídico do cargo de Encarregado da Proteção de Dados 
(EPD)

 � EPD no regime da Lei da Proteção de Dados (LPD)

 � EPD no regime do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)

• Intervalo para café

• Módulo II - Tratamento de Dados Pessoais

 � Dados Pessoais e Operações de Tratamento

 � Princípios Jurídicos e Fundamentos de Legitimidade

• Intervalo para almoço

• Exercício de Diagnóstico - Relatório de Maturidade Institucional em Proteção 
de Dados

• Módulo III - Qualidades e Designaçãp do EPD

 � Qualidades profissionais e regime da designação do EPD

 � Modelos de recrutamento ou de contratação do EPD

• Intervalo para café

• Módulo IV - Funções do EPD

 � Funções principais

 � Funções complementares

• Exercício de Avaliação - Cargo de EPD

 

DIA II - ENQUADRAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL DO CARGO
• Exercício de Diagnóstico - Procedimentos Operacionais em Proteção de Dados

• Módulo V - EPD no Sistema de Governança Institucional

 � Posição e responsabilidades do EPD

 � Sistema de governança da proteção de dados e da segurança da informação

• Intervalo para café

• Módulo VI - EPD como Ponto de Contacto Institucional

• Contactos com os titulares dos dados no âmbito do exercício dos direitos

• Contactos com as autoridades de controlo, subcontratantes ou outros sujeitos

• Intervalo para almoço

• Exercício de Avaliação - Resposta aos Pedidos de Contacto

• Módulo VII - Procedimentos e Sistemas de Gestão da Proteção de Dados 
(SGPD)

 � Procedimentos técnicos e operacionais do EPD

 � Sistemas de Controlo de Gestão da Proteção de Dados

• Intervalo para café

• Módulo VIII - Metodologia e Plano Operacional do EPD

 � Metodologia de trabalho e organização da actividade

 � Quadros de gestão e Plano de Ação 2017/2018 para implementação do 
RGPD

• Exercício de Avaliação - Plano de Implementação do RGPD

• Cerimónia de Entrega de Certificados e Convívio

DESTINATÁRIOS
Dirigentes, Técnicos Superiores e 
Assistentes Técnicos que venham a ser 
designados para exercer funções de 
Encarregado de Proteção de Dados, quer 
na instituição central, quer em instituições 
autónomas ligadas à instituição central 
por relações de dependência orgânica ou 
de grupo de sociedades. 

OBJETIVOS
Preparar os Dirigentes, Técnicos 
Superiores e Assistentes Técnicos a 
exercer funções de Encarregado de 
Proteção de Dados, quer no âmbito 
da proteção dos dados pessoais dos 
clientes/utentes, quer no âmbito da 
proteção dos dados pessoais dos 
trabalhadores.

DURAÇÃO
16 horas

INVESTIMENTO
1000€ + IVA à taxa legal em vigor.

• Acresce o valor de 15€ por cada 
Manual de Formação entregue aos 
formandos inscritos, variando o valor 
total final em função do número de 
formandos.

• Caso os Cursos de Formação sejam 
ministrados fora da cidade de Lisboa, 
aos custos por dia de formação 
acrescem os valores de deslocação e 
estadias, variando estes valores em 
função do local de formação.

PARA MAIS 
INFORMAÇÕES 
E INSCRIÇÕES 
CONTACTE:
WWW.SGSACADEMY.PT 
Mónica Pereira 
T.: 217 104 326 
E.: monica.pereira@sgs.com


