NECHO & ASSOCIADOS

Regulamento de Proteção de Dados (individual) - RGPD
Aprovado a 27 de Abril de 2016, o novo "Regulamento Geral de Proteção de Dados" (RGPD) terá
aplicação em todos os países da União Europeia já a partir do dia 25 de maio de 2018. O RGPD
traz novas exigências para as empresas e organizações no que concerne à segurança e proteção
de dados pessoais. As coimas por infração podem chegar aos 20 milhões de euros!
A Comissão Europeia tem disponível um infográfico sobre o RGPD e o seu impacto nas entidades
e organizações, e que pode ser consultado através do seguinte link:
http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_pt.htm.
O ISPGAYA em parceria com a NECHO & ASSOCIADOS, atento a todas as implicações que a
aplicação do RGPD trará nos processos das empresas e das pessoas, oferece sessões de
esclarecimento e de formação no âmbito do RGPD.
Enquadrado na (r)evolução tecnológica, o RGPD reforça os direitos dos cidadãos e traz novas
obrigações para as empresas e organizações no que concerne à segurança e proteção de dados
pessoais. As coimas por infração podem chegar aos 20 milhões de euros!
É pois crucial para a ENTIDADES:




Desenhar e implementar um Programa de Privacidade para conformidade com o RGPD.
Definir a vertente RGPD do Plano Interno de formação profissional obrigatória dos
trabalhadores.
Designar um DPO, quer seja por nomeação interna ou através da contratação de
serviços de DPO Externo.

A “Necho & Associados” tem vindo a desenvolver atividade de consultadoria no âmbito da
Proteção de Dados, nomeadamente, sendo responsável por vários projetos de conformidade e
de formação RGPD. Nesse sentido alertamos para o facto de todas as entidades do sector
público e sector privado estarem abrangidas pelas obrigações deste novo Regulamento
Europeu.
Como referência:




Formação e Consultoria de quadros profissionais as seguintes certificações de referência
internacional:
o Certification Programme for DPOs (EIPA, Maastricht)
o Certified Information Privacy Manager, CIPM (IAPP, USA)
o Certified Information Systems Auditor, CISA (ISACA, USA)
O Senior Partner, Engº Henrique Necho, é um dos autores do livro "Implementing the
General Data Protection Regulation".
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PROGRAMA da FORMAÇÃO RGPD no ISPGAYA

RGPD Fundamentos
Objetivos:
O principal objetivo deste curso é apresentar o novo quadro normativo da proteção de dados
pessoais numa perspetiva empresarial, isto é, discutir os principais desafios que decorrem da sua
aplicação para as empresas onde a transformação digital colocou os dados como um ativo vital
para o negócio.
Para esse efeito, foram selecionados um conjunto de temas relevantes no âmbito do RGPD,
organizados em painéis temáticos.
No final da formação, os participantes deverão:





Obter uma compreensão do RGPD, as principais mudanças e os impactos para as
empresas;
Obter uma compreensão das boas-práticas no que concerne ao manuseamento de
dados pessoais de colaboradores e de clientes/utentes;
Estar preparados para a adoção do RGPD na sua empresa;
Obter uma qualificação no âmbito da proteção de dados.

Duração: 1 dia
Destinatários:
A formação destina-se aos colaboradores das organizações que lidem com dados pessoais
(internos ou externos) e que necessitem de perceber o RGPD e as mudanças que trarão no
tratamento de dados pessoais.
É importante para quem precisa de obter uma compreensão do RGPD para fazer o seu trabalho,
ou aqueles cuja eficácia nos seus processos seria reforçada pelo conhecimento da lei nesta área.

Programa:
Módulo 1 - Introdução
Privacidade
Enquadramento Legal da Proteção de Dados no Mundo, na Europa e em Portugal
Entidades atuantes na Proteção de Dados (Portugal e Europa)
Módulo 2 - RGPD Iª parte
Conceitos, definições e terminologia
Princípios
Legitimidade/Licitude
Direitos dos Titulares
Âmbito territorial e material
Módulo 3 – RGPD IIª parte
Medidas de conformidade:
Violação de Dados Pessoais
Ofensas e incumprimento
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Módulo 4 – Sessões Práticas (1h)
Opção A
A Política de Privacidade da empresa: caso prático
O Inventário de Dados Pessoais: caso prático
Opção B
O Manual de Regras de Tratamento Dados para Colaboradores
O consentimento - análise de formulários tipo: caso prático
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RGPD Avançado
Objetivos:
O principal objetivo deste curso é apresentar o novo quadro normativo da proteção de dados
pessoais numa perspetiva empresarial, isto é, discutir os principais desafios que decorrem da sua
aplicação para as empresas onde a transformação digital colocou os dados como um ativo vital
para o negócio.
Para esse efeito, foram selecionados um conjunto de temas relevantes no âmbito do RGPD,
organizados em painéis temáticos.
No final da formação, os participantes deverão:





Obter uma compreensão avançada do RGPD, as principais mudanças e os impactos para
as empresas;
Obter uma compreensão das boas-práticas no que concerne à definição e
implementação de um programa de privacidade para conformidade da empresa com o
RGPD;
Obter uma qualificação no âmbito da proteção de dados.

Duração: 2 dias
Destinatários:
A formação destina-se aos responsáveis das organizações que lidem com áreas de negócio /
equipas (internas ou externas) e que necessitem de apoiar a implementação do RGPD.
É importante para quem precisa de obter uma compreensão avançada sobre o RGPD, ou para
aqueles cuja eficácia das suas áreas de negócio/departamentos seria reforçada pelo
conhecimento da lei e das boas-práticas nesta área.

Programa:
Módulo 5 – Definições avançadas
Definições avançadas
Módulo 6 – Identificação, classificação e fluxos de Dados Pessoais
Abordagem de alto nível: Pessoas, Tecnologias, Processos e Tratamentos
O inventário dos dados pessoais
O mapeamento dos fluxos de dados
Módulo 7 – Privacidade e Segurança
Introdução
A incorporação da privacidade nas políticas da entidade
A incorporação da privacidade no “Ciclo de Vida da Informação”
Módulo 8 – Privacidade e Tecnologia
Introdução
A incorporação da privacidade nos Sistemas e nas Aplicações
Técnicas de Privacidade
Ameaças na Privacidade online
Tecnologias com considerações especiais de privacidade
Módulo 9 – Privacidade na cadeia de subcontratação
O Responsável Pelo Tratamento e o Subcontratante
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Gestão da Subcontratação de Tratamentos de Dados Pessoais
O DPIA na cadeia de subcontratação
Controlos de Privacidade na cadeia de subcontratação
Módulo 10 – Violação de Dados Pessoais
Gestão de incidentes de violação de dados pessoais
Módulo 11 – Sessões Práticas (1,5h)
Opção A
Proteção de Dados: princípios, atores e direitos dos titulares - caso prático
Registo das Atividades de Tratamento (art. 30º): caso prático
Opção B
Bases legais (licitude) para o tratamento de dados pessoais: caso prático
Direito ao apagamento: um caso em análise
Opção C
DPIA: caso prático
Opção D
Gestão da crise na violação de dados pessoais: caso prático
Módulo 12 – Palestra (1,5h)
Opção A
Estruturar a equipa de proteção de dados
Opção B
Medir a performance de um Programa de Privacidade
Opção C
Medidas de Responsabilização e Prestação de Contas (accountability):
 Privacy by Design and Default (PbD)
 Data Protection Impact Assessment (DPIA)
 Códigos de Conduta e Certificações
Opção D
A adaptação do RGPD à lei nacional. Análise do ante-projeto e o seu impacto
nas organizações:
 Artigo 18.º - Encarregado de proteção de dados nas atividades
privadas
 Artigo 36.º - Responsabilidade civil
 Artigo 40.º Contra-ordenações muito graves
 Artigo 41.º - Contra-ordenações graves
 Artigo 42.º - Contra-ordenações leves
 Artigo 48.º - Cumprimento do dever omitido
 Artigo 51.º Não cumprimento de obrigações relativas a proteção de
dados
 Artigo 52º - Acesso indevido
 Artigo 53.º - Viciação ou destruição de dados pessoais
 Artigo 54.º - Inserção de dados falsos
 Artigo 55.º - Violação do dever de sigilo
 Artigo 56.º - Punibilidade da tentativa

Formação RGPD

5

NECHO & ASSOCIADOS

DPO
Objetivos
O principal objetivo deste curso é apresentar o novo quadro normativo da proteção de dados
pessoais numa perspetiva empresarial, isto é, discutir os principais desafios que decorrem da sua
aplicação para as empresas onde a transformação digital colocou os dados como um ativo vital
para o negócio.
Para esse efeito, foram selecionados um conjunto de temas relevantes no âmbito do RGPD,
organizados em painéis temáticos.
No final da formação, os participantes deverão:




Obter uma compreensão avançada do RGPD, as principais mudanças e os impactos para
as empresas;
Obter uma compreensão das boas-práticas da função DPO;
Obter uma qualificação no âmbito da proteção de dados.

Duração: 2 dias
Destinatários:
A formação destina-se aos interessados em prosseguir uma carreira na função de Data Protection
Officer (DPO).
É importante para quem precisa de obter uma compreensão avançada nos mecanismos de
implementação e resposta do RGPD.

Programa:
Módulo 13 – DPO
O Data Protection Officer (DPO)
As funções do DPO
Assegurar a realização de auditorias
Módulo 14 – Legislação Portuguesa com impacto na Proteção de Dados
Constituição Portuguesa
Lei da Proteção de Dados (Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro)
Lei do Cibercrime (Lei 109/2009 de 15 de Setembro)
Regime jurídico dos documentos eletrónicos e da assinatura digital (Decreto-Lei n.º
88/2009, de 9 de abril)
Módulo 15 – Legislação Europeia com impacto na Proteção de Dados
ePrivacy Directive: Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de
Julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no
sector das comunicações eletrónicas (Diretiva relativa à privacidade e às comunicações
eletrónicas)
Diretiva 2009/136/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de
2009, que altera a Diretiva 2002/22/CE relativa ao serviço universal e aos direitos dos
utilizadores em matéria de redes e serviços de comunicações eletrónicas
Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016,
relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados
pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de
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prevenção, investigação, deteção ou repressão de infrações penais ou execução de
sanções penais, e à livre circulação desses dados.
Módulo 16 – DPO: conceitos avançados
Segurança dos dados pessoais: medidas técnicas e organizativas na proteção de dados
pessoais
Proteção de dados desde a conceção e por defeito
A violação de dados pessoais
Avaliação de impacto sobre a proteção de dados
Autoridades de controlo independentes
Vias de recurso, responsabilidade e sanções
Tratamento e liberdade de expressão e de informação
Auditoria da Proteção de Dados
Demonstração de conformidade
Módulo 17 – Tratamento transfronteiriço
Tratamento transfronteiriço
Transferências Internacionais
Módulo 18 – Cenários Específicos
Tratamento no contexto laboral: controlo de acessos biométrico
Tratamento do número de identificação nacional
Tratamento para fins políticos, filosóficos, religiosos ou sindicais
Tratamento para fins de arquivo de interesse público, investigação científica ou histórica
ou para fins estatísticos
Videovigilância
Marketing Direto
Módulo 19 – Programa de Privacidade
Fase 1 – Análise
Fase 2 – Proteção
Fase 3 – Sustentação
Fase 4 – Responder
Desenho de Programa Privacidade
Módulo 20 – Sessões Práticas
Opção A

A Política Geral de Segurança da Informação: caso prático
DPO no dia-a-dia: caso prático

Opção B
Manual de Regras de Segurança para Utilizador: caso prático
Programa de Privacidade: caso prático
Módulo 21 – Palestra (1h)
Opção A
Data Governance
No âmbito do RGPD, para garantir uma gestão eficaz e eficiente dos dados
pessoais e das respostas aos direitos das pessoas, as organizações devem
implementar um programa de governança dos dados. O que é e como
implementá-lo?
Opção B
Proteja os dados pessoais, por exemplo, com recurso à encriptação (cifra)
O RGPD exige que as entidades que efetuem o tratamento de dados pessoais
mantenham um nível de segurança adequado. O RGPD identifica a encriptação
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como uma potencial ferramenta face ao risco envolvido. Quanta da informação
da sua organização está atualmente encriptada?
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