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COMPETÊNCIAS PARA AGIR 
RGPD E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

WORKSHOPS ONLINE

INSCREVA-SE

A SGS chega a si com um ciclo de Workshops onde o protagonista é você. 
Nesta 1ª edição queremos trabalhar consigo nos temas atuais e prementes para 
a sua organização. Conhece as regras que norteiam o tratamento de dados de 
saúde dos colaboradores? Implementou as medidas de segurança exigíveis para 
o teletrabalho sem violar a lei? Sabe se está a cumprir com o RGPD na relação 
com os seus clientes? Os nossos Workshops assentam em dois pilares, sólidos 
conceitos legais e regulamentares e estudos de caso, permitindo-lhe trilhar o seu 
próprio caminho com o apoio dos nossos consultores!

AQUI

808 200 747 
PT.ACADEMY@SGS.COM 
WWW.SGSACADEMY.PT
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OS DADOS DE SAÚDE E A PRIVACIDADE DOS 
COLABORADORES EM TEMPOS DE COVID-19 (1H30) 14 JULHO
O Covid-19 obrigou a repensar o modo de tratamento de dados pessoais 
no contexto da saúde. Pela Europa fora foram diversas as alterações 
promovidas em nome da saúde! Com este workshop queremos que esteja 
seguro do seu modo de atuação e resposta, quer enquanto empregador 
quer enquanto colaborador.

Se estamos perante uma revolução acerca do modo como o trabalho 
é prestado, ninguém sabe. Da nossa parte sabemos que são diversas 
as preocupações: Como controlar a prestação do trabalho cumprindo 
com os limites legais? Como garantir que os colaboradores estão 
sensibilizados para as melhores práticas de segurança de informação? 
Venha conhecer as nossas dicas.

TELETRABALHO: REGRAS LABORAIS E DE 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (1H30)

CIBERSEGURANÇA: COMO MITIGAR OS RISCOS (1H30)

Já foi vítima de um ciberataque? 90% das empresas portuguesas declaram 
que não. A questão que se impõe é a seguinte: não foram ou não sabem 
que foram? Que medidas de deteção tem implementadas? Os seus 
colaboradores estão sensibilizados e informados? Conheça a resposta a 
estas e outras questões no nosso workshop dedicado à implementação de 
medidas de segurança.

VIOLAÇÃO DE SEGURANÇA: COMO 
ULTRAPASSAR UM DATA BREACH (1H30)

Sabe se sofreu um data breach? E como agir? Que deveres e cuidados é 
que deve colocar em prática? Juntos responderemos às suas questões e 
dúvidas.

COVID-19: A PRESSÃO SOBRE O MARKETING 
E O CUMPRIMENTO DO RGPD (1H30)

Em tempos de crise, o marketing surge como uma ferramenta 
indispensável para quem se quer afirmar num mercado cada vez mais 
global e ao mesmo tempo, por efeito de um vírus que nos fechou as 
fronteiras, cada vez mais local e regional. Juntos iremos analisar os desafios 
e os constrangimentos de uma atividade fundamental para uma empresa 
de sucesso. Como comunicar? A quem comunicar? E com todos estes 
desafios, onde ficam os requisitos do RGPD?

BOAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO EM RH (1H30)
Todos sabemos que as pessoas são o principal ativo de uma empresa, no 
entanto como é que a sua empresa o gere? Neste workshop abordaremos 
medidas concretas de gestão dos RH, a partir de uma perspetiva de ativo 
portador de informação. Identificaremos cuidados e medidas a implementar 
em 3 momentos distintos: antes da relação contratual, durante o vínculo 
contratual e com o término da relação contratual.
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APROVEITE OS 

NOSSOS 
DESCONTOS

30€ 
=

1 WORKSHOP

55 € 
=

2 WORKSHOPS

75€ 
=

3 WORKSHOPS

100€ 
=

4 WORKSHOPS

125€ 
=

5 WORKSHOPS

150€ 
=

6 WORKSHOPS
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FORMADORES:

MÁRCIA JESUS: Advogada e Consultora RGPD 
Departamento Data Integrity, SGS Portugal

SÉRGIO FERREIRA: Coordenador 
Departamento Data Integrity, SGS Portugal

PAULO GOMES: Diretor do Strategor, SGS 
Portugal

https://sgs.surveymonkey.com/r/workshopsonlinesgs
https://www.sgsacademy.pt/ciclo-de-workshops-competencias-para-agir-rgpd-e-seguranca-da-informacao/ 
http://WWW.SGSACADEMY.PT

