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A implementação do NRGPD 
Novo regime geral de protecção de dados
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A 27 de abril de 2016 foi aprovada a nova legislação europeia sobre proteção de 

dados (publicada a 4 de maio) composta por um regulamento e duas diretivas:

A Formação irá focar-se no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do 

Conselho (relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tra-

tamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Dire-

tiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados);

Há novos conceitos e outros, já existentes, que foram seriamente reformados.

Destaca-se, designadamente, o seguinte:

• Os principios do NRGPD;

• O encarregado de protecção de dados;

• A implementação e as regras de orientação na empresa;

Nas atividades públicas e privadas esta legislação vai ter impactos quotidianos e 

o seu não cumprimento pode ter efeitos sob a forma e a aplicação de sanções

severas, no caso de empresas até 20 000 000 EUR ou 4 % do seu volume de

negócios anual a nível mundial.

Objetivos

1)   O NRGPD UE 2016/679. Princípios orientadores

•   Aplicabilidade do Novo Regulamento;

. •   Áreas de risco nas Empresas;

•   Pontos essenciais para a implementação do NRGPD;

•   Impacto na Organização;

•   Medidas Gerais. Meios necessários;

•   Procedimentos fundamentais.

2)   Pontos Chave no NRGPD

•   Tratamento de dados. Artigo 7º e 9º;

•   Direitos do titular dos dados Artigo 12º;

•   Procedimentos. Definição de etapas;

•   Tratamento dos dados. Limitações;

•   Avaliação de Impacto Artigo 35º;

•   Elaboração de cronogramas de ação;

3)   Encarregado de Proteção de dados. Artigo 37º a 39º

•   Função;

•   Posição na organização;

•   Procedimentos;

. •   Responsabilidade;

4)   Implementação e regras de orientação nas empresas

•   Documentação. Preparação;

•   Regras de conduta;

•   Guia de orientação na interpretação do NRGPD;

•   Formas de explicar na Empresa o Novo Regulamento;

•   Coimas artigo 83º;

•   Conclusão.



Esta formação permitirá:

1) Dotar os participantes das ferramentas de análise para identificar as áreas 

de risco nas empresas com o NRGPD;

2) Identificar e criar os melhores processos para a melhoria da Protecção de 

dados;

3) Desenvolver procedimentos padrão para aplicar de forma eficaz o regula-

mento nas organizações;

4) Criar procedimentos de avaliação continua nos procedimentos internos;

5) Desenvolver procedimentos de envolvimento de todos os colaboradores 

para a importância do NRGPD;

6) Criação de uma cultura permanente de reavaliação de risco.

1)   O NRGPD UE 2016/679. Princípios orientadores

  •   Aplicabilidade do Novo Regulamento;

.   •   Áreas de risco nas Empresas;

   •   Pontos essenciais para a implementação do NRGPD;

    •   Impacto na Organização;

    •   Medidas Gerais. Meios necessários;

    •   Procedimentos fundamentais.

Programa

2)   Pontos Chave no NRGPD

  •   Tratamento de dados. Artigo 7º e 9º;

     •   Direitos do titular dos dados Artigo 12º;

   •   Procedimentos. Definição de etapas;

     •   Tratamento dos dados. Limitações;

     •   Avaliação de Impacto Artigo 35º;

     •   Elaboração de cronogramas de ação;

3)   Encarregado de Proteção de dados. Artigo 37º a 39º

  •   Função;

     •   Posição na organização;

     •   Procedimentos;

   .  •   Responsabilidade;

4)   Implementação e regras de orientação nas empresas

  •   Documentação. Preparação;

  •   Regras de conduta;

   •   Guia de orientação na interpretação do NRGPD;

  •   Formas de explicar na Empresa o Novo Regulamento;

  •   Coimas artigo 83º;

  •   Conclusão.



1)   O NRGPD UE 2016/679. Princípios orientadores

•   Aplicabilidade do Novo Regulamento;

. •   Áreas de risco nas Empresas;

•   Pontos essenciais para a implementação do NRGPD;

•   Impacto na Organização;

•   Medidas Gerais. Meios necessários;

•   Procedimentos fundamentais.

2) Pontos Chave no NRGPD

• Tratamento de dados. Artigo 7º e 9º;

• Direitos do titular dos dados Artigo 12º;

• Procedimentos. Definição de etapas;

• Tratamento dos dados. Limitações;

• Avaliação de Impacto Artigo 35º;

• Elaboração de cronogramas de ação;

3) Encarregado de Proteção de dados. Artigo 37º a 39º

• Função;

• Posição na organização;

• Procedimentos;

   . • Responsabilidade;

4) Implementação e regras de orientação nas empresas

• Documentação. Preparação;

• Regras de conduta;

• Guia de orientação na interpretação do NRGPD;

• Formas de explicar na Empresa o Novo Regulamento;

• Coimas artigo 83º;

• Conclusão.



Metodologia

Requisitos

Para frequência deste programa é necessário a conclusão do módulo 1 - 

“REGIME GERAL DE PROTECÇÃO DADOS: O QUE MUDA NOS RH?”

Duração / Custo

7 horas 

9h30 às 13h00 - 14h30 às 18h 

20 de Março de 2018

Valor: 299€

Formador

O Formador será o Dr. João Aguilar Delgado, Jurista e Formador desde 2004. 

Foi Consultor para o desenvolvimento e expansão de empresas multinacionais na 

área do grande consumo, onde concebeu e orientou dezenas de cursos de forma-

ção para clientes do sector. 

Colaborou como Formador com a Universidade Católica de Lyon (Lyon), na área da 

Negociação. Detém competências especificas nas áreas curriculares, e investiga-

ção aprofundada na nova legislação relativa ao Regime Geral de Protecção de 

Dados e a respectiva aplicabilidade a nível empresarial.

1)   O NRGPD UE 2016/679. Princípios orientadores

•   Aplicabilidade do Novo Regulamento;

. •   Áreas de risco nas Empresas;

•   Pontos essenciais para a implementação do NRGPD;

•   Impacto na Organização;

•   Medidas Gerais. Meios necessários;

•   Procedimentos fundamentais.

2)   Pontos Chave no NRGPD

•   Tratamento de dados. Artigo 7º e 9º;

•   Direitos do titular dos dados Artigo 12º;

•   Procedimentos. Definição de etapas;

•   Tratamento dos dados. Limitações;

•   Avaliação de Impacto Artigo 35º;

•   Elaboração de cronogramas de ação;

3)   Encarregado de Proteção de dados. Artigo 37º a 39º

•   Função;

•   Posição na organização;

•   Procedimentos;

. •   Responsabilidade;

4)   Implementação e regras de orientação nas empresas

•   Documentação. Preparação;

•   Regras de conduta;

•   Guia de orientação na interpretação do NRGPD;

•   Formas de explicar na Empresa o Novo Regulamento;

•   Coimas artigo 83º;

•   Conclusão.
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