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                          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.

SÉRGIO FERREIRA
Encarregado de Proteção de Dados, Lead 
Auditor ISO 27001 e coordenador da área “Data 
Integrity”, no âmbito de Regulamento Geral de 
Proteção de Dados, na SGS. Formador e 
consultor em áreas como a Gestão da 
Informação e a Gestão da Qualidade.

Advogada pelo Conselho Distrital da Ordem 
dos Advogados de Coimbra. Consultora jurídica 
para o Regulamento Geral da Protecção dos 
Dados Pessoais. Formadora em várias áreas 
do Direito, com especial incidência no Regime 
Jurídico da Protecção de Dados.

MARIA CAVALHEIRO

RGPD

A NOSSA
SOLUÇÃO 
FORMATIVA
O percurso formativo tem como tema o Regulamento Europeu 
2016/679, designado como Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados (RGPD) e a Lei 58/2019, que assegura a execução do RGPD em 
Portugal, 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
•  Aplicação da proteção de dados pessoais ao marketing digital, gestão 
de pessoas e gestão autárquica

FORMADORES

808 200 747
PT.ACADEMY@SGS.COM
WWW.SGSACADEMY.PT

 Lei 58/2019



Encarregado da Proteção de Dados, formador, 
consultor e gestor de projetos nas áreas de 
Proteção de Dados e da Segurança da Informação.
Implementa e realiza auditorias de Sistemas de 
Gestão de Proteção de Dados.

REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS - PERCURSO FORMATIVO

PERCURSO FORMATIVO RGPD
IMPLEMENTAÇÃO
RGPD

Com o curso sobre a 
implementação do RGPD 
passa a ser capaz de 
elaborar um plano para 
a implementação dos 

requisitos do RGPD.

ENCARREGADO DE
PROTEÇÃO DE DADOS

No final do curso consegue 
identificar as funções do 
Encarregado de Proteção 
de Dados, reconhecer e 
aplicar os princípios de 
compatibilidade de funções 
para o exercício de funções 
como EPD, elaborar um 
plano para a conformidade, 
através de monitorização, 
acompanhamento, 
formação e auditoria

RGPD APLICADO AO 
MARKETING DIGITAL

Neste curso sobre a 
aplicação da legislação 
ao marketing digital 
fica a conhecer as 
responsabilidades do 
responsável pelo tratamento 
de dados, fica apto a 
identificar os requisitos 
do RGPD aplicáveis ao 
Marketing Digital e a saber 
implementar medidas 
técnicas e organizativas 
adequadas.

RGPD APLICADO À 
GESTÃO DE PESSOAS

Com este curso sobre a 
aplicação da legislação 
à gestão de pessoas 
fica a conhecer e saber 
aplicar os requisitos do 
RGPD e do tratamento 
de dados pessoais, em 
contexto laboral, aprende 
a aplicar o regulamento 
e compreender a relação 
com a norma NP 4427 e 
a estabelecer a relação 
harmoniosa entre 
processos, RGPD e 
legislação laboral.

RGPD APLICADO À 
GESTÃO AUTÁRQUICA

Este curso permite 
conhecer os Princípios 
de legitimidade, os 
Direitos do titular, as 
Obrigações do responsável 
pelo tratamento e do 
subcontratante. Assim 
como identificar operações 
de tratamento de dados 
pessoais específicos das 
autarquias, tudo na ótica 
do funcionamento do 
dia-a-dia de uma 

Autarquia.

FORMAÇÃO APLICADA À ATIVIDADE

SÍLVIO GOMES

INTRODUÇÃO AO 
RGPD

Com esta introdução fica 
a conhecer os princípios, 
os direitos do titular, as 
obrigações do responsável 
pelo tratamento de dados 
e do subcontratante, bem 
como outros requisitos 
jurídicos. Adicionalmente, 
aprende a aplicá-los na sua 
organização.

TRATA-SE DE UMA LEGISLAÇÃO COMPLEXA, QUE EXIGE MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS 

NA FORMA COMO AS ORGANIZAÇÕES GEREM OS DADOS DAS PESSOAS.

MANUEL FERREIRA
Possui experiência em implementação e auditoria 
de sistemas de gestão e de sistemas de Gestão de 
Proteção de Dados. Responsável da 
Compliance Way pelas áreas da Proteção de Dados 
e da Normalização, encarregado da Proteção de 
Dados, formador, consultor e gestor de projetos.
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