REGULAMENTO GERAL SOBRE
A PROTEÇÃO DE DADOS
PERCURSO FORMATIVO
SGS ACADEMY

TRANSFORMING PEOPLE
AND BUSINESSES

REGULAMENTO GERAL SOBRE
A PROTEÇÃO DE DADOS
O RGPD, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados na UE revoga a Diretiva
da Proteção de Dados 95/46/CE. Foi concebido para uniformizar as leis sobre a
proteção de dados das pessoas singulares e da sua livre circulação em todos os
estados membros da União, e assim proteger e reforçar os direitos dos titulares da
UE. Isto vem alterar o paradigma regulatório sobre a proteção de dados. Enquanto
regulamento, é de aplicação obrigatória em todos os estados membros da União, sem
a necessidade de legislação interna adicional.
O RGPD estabelece também novos padrões para as relações B2C. Trata-se de uma
legislação complexa, que pode exigir mudanças significativas na forma como as
Organizações gerem os dados das pessoas.

A NOSSA SOLUÇÃO
O percurso formativo que apresentamos em parceria com a ComplianceWay, tem
como tema o regulamento europeu 2016/679, designado como Regulamento Geral
sobre a Proteção de Dados e será desenvolvido em torno dos seguintes eixos:

• Impacto do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados nas organizações
• Plano para a implementação de um Sistema de Gestão de Proteção de Dados
• Figura do Encarregado de Proteção de Dados

FORMADORES
Em parceria com:

Manuel Ferreira

Sílvio Gomes
• Especializado em Controlo
de Qualidade;
• PG em Engenharia da Qualidade;
• PG em Gestão Integrada de Sistemas;
• Auditor de sistemas de gestão;
• Formador e consultor na área dos
sistemas de gestão QAS;
• Formador e Consultor na área da
Protecção de Dados;
• Encarregado da Protecção de Dados.

• Licenciado em Relações Internacionais
pelo ISCSP, Mestre em Direito
e Segurança pela FDUNL, com
especialização em proteção de dados e
governança das organizações;
• Certificado Cisco Certified Network
Associate Security (CCNA Security) e
como Auditor de Segurança Interna
(MAI);
• Consultor e Encarregado da Protecção
de Dados;
• Sócio fundador da ComplianceWay;
• Formador na área de governança de
proteção de dados pessoais, privacidade
e segurança.

PERCURSOS FORMATIVOS
NÍVEL ESSENTIAL

Introdução ao RGPD

ESSENTIAL

Com o nível Essential fica
a conhecer o novo regime
jurídico, os Princípios e os
Direitos do Titular dos Dados,
bem como as obrigações do
responsável pelas operações
de tratamento e outros
aspetos gerais do RGPD.

NÍVEL INTERMEDIATE

Implementação RGPD

INTERMEDIATE

Com o nível Intermediate fica a
conhecer o novo regime jurídico,
os Princípios e os Direitos do
Titular dos Dados, bem como as
obrigações do responsável pelas
operações de tratamento e outros
aspetos gerais do RGPD.
Fica habilitado a elaborar um Plano
para a Implementação de um
Sistema de Gestão da Proteção de
Dados (SGPD).
Será capaz de desenvolver as
linhas gerais do SGPD e iniciar a
sua operacionalização, verificar a
resposta da organização e auditar o
Sistema.

16h 750€*
EQUIVALÊNCIAS
É possível a frequência do nível
Intermediate ou nível Expert, considerando
como pré-requisito:
Formação em Introdução ao RGPD
ministrada pela SGS ou outra Entidade
Formadora certificada pela DGERT.

32h 1100€*
Implementação RGPD

NÍVEL EXPERT

Qualificação de DPO

EXPERT

Com o nível Expert fica a conhecer
o novo regime jurídico, os Princípios
e os Direitos do Titular dos Dados,
bem como as obrigações do
responsável pelas operações de
tratamento e outros aspetos gerais
do RGPD.
Fica habilitado a elaborar um Plano
para a Implementação de um
SGPD.
Será capaz de desenvolver as
linhas gerais do SGPD e iniciar a
sua operacionalização, verificar a
resposta da organização e auditar o
Sistema.
Aplicar as exigências legais
associadas ao Cargo Encarregado
da Proteção de Dados (DPO – Data
Protection Officer) e demonstrar o
perfil técnico-profissional para o seu
exercício.

40h 1500€*
Qualificação de DPO

INTERMEDIATE

EXPERT

16h 750€*

24h 1250€*
*Acresce o IVA à taxa legal em vigor

PARA MAIS INFORMAÇÕES
E/OU INSCRIÇÕES CONTACTE:
WWW.SGSACADEMY.PT
T.: 808 200 747
E.: pt.info@sgs.com
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