


PLANO DE  
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Designação do Curso  
Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD: Da Teoria à Prática  
Desenvolvimento de Competências Operacionais para Data Protecion Officer 
_ DPO/ Encarregado de Proteção de Dados _ EPD. 

Público – Alvo e Perfil de Saída 
do Formando  

O curso está pensado para todos aqueles tenham funções organizacionais de 
apoio à implementação do RGPD ou que pretendam aprofundar os seus 
conhecimentos nesta matéria. 
No final do curso o formando estará habilitado a conduzir um processo de 
implementação do RGPD e a exercer funções de DPO/EPD. 

2. OBJETIVOS GERAIS
No final do curso o formando terá reunido os conhecimentos práticos e 

teóricos que o habilitam a desempenhar a função de DPO/EPD numa 

organização de acordo com a legislação Portuguesa e Internacional. 

3. PROGRAMA DE FORMAÇÃO

Modulo I _ O novo regime de proteção de dados na União Europeia e em Portugal _ 2 Horas

Objetivos do Módulo: Conhecer os traços gerais do regime de proteção de dados atual. 

 O Regulamento Geral de Proteção de Dados e o novo regime europeu de proteção de dados 

 A lei n.º 58/2019, de 8 de agosto – diploma de execução nacional do RGPD 

 Novos conceitos, princípios, direitos dos titulares dos dados e obrigações para os responsáveis 

pelo tratamento e subcontratantes 

 O novo paradigma no tratamento de dados 



Modulo II _ O impacto do novo regime de proteção de dados nas relações jurídico-laborais _ 4 Horas 

Objetivos do Módulo: Conciliar as exigências legais do RGPD com as normas que regulam a relação jurídico-laboral. 

 Repensar o dever de sigilo e lealdade do trabalhador à luz das obrigações do Responsável pelo 

Tratamento e do Subcontratante no âmbito do RGPD: da eventual necessidade de novas clausulas 

nos contratos de trabalho ou adendas aos contratos 

 As obrigações legais no domínio do direito laboral, do direito da segurança social e da legislação 

de higiene, saúde e segurança no trabalho 

 A legitimidade da entidade empregadora para proceder ao tratamento de dados pessoais dos 

trabalhadores 

 O tratamento de dados sensíveis dos trabalhadores: dados biométricos, realização de exames 

médicos, controlo da taxa de alcoolemia e substâncias psicotrópicas e o controlo (possível) das 

comunicações eletrónicas, acesso ao e-mail ou à internet 

Modulo III – A articulação da proteção de dados com outros direitos de natureza jurídica prevalecente_ 4 Horas

Objetivos do Módulo: Reconhecer as operações de tratamento que requerem especiais cuidados e integram a lista de
operações sujeitas a avaliação de impacto. 

 Requisitos de admissibilidade da videovigilância 

 O recurso à Geolocalização (GPS) 

 Análise da lista de tratamento de dados sujeitos a avaliação de impacto 

 A avaliação do impacto do tratamento de dados 

 Necessidade de proceder à avaliação de impacto 

 Realização da avaliação de impacto 



Modulo IV – As obrigações de tratamento de dados do Responsável pelo Tratamento e Subcontratante e a sua 
concretização – Exemplos práticos de boas práticas _ 6 Horas

Objetivos do Módulo: Conhecer e detalhar as obrigações de tratamento de dados e identificar boas práticas no domínio
da proteção de dados. 

 Do princípio da licitude, lealdade e transparência 

 Princípio da limitação das finalidades e da conservação 

 Dever de minimização dos dados 

 Princípio da exatidão 

 Princípio da integridade e confidencialidade 

 O princípio da responsabilidade e a importância da demonstração de compliance 

Modulo V – O Encarregado de Proteção de Dados _ 4 Horas  

Objetivos do Módulo: Reconhecer a importância do DPO/EPD nas organizações e definir as suas competências,
funções e responsabilidade.

 Obrigatoriedade de nomeação do DPO/ EPD e as suas funções 

 Perfil do DPO/ EPD e competências comportamentais, técnicas e materiais para o exercício das 

suas funções 

 A designação do DPO/ EPD e as suas funções, condições de trabalho e posição no Responsável 

pelo Tratamento ou Subcontratante como garantia da sua independência e isenção 

 Obrigações do DPO/ EPD e garantias ao exercício da sua função 

 A relação entre o DPO/ EPD e o Responsável pelo Tratamento e Subcontratante, por um lado e 

entre os titulares de dados e a entidade de controlo por outro 

 Carta de missão e competências do DPO/ EPD 

 O Estatuto do DPO/ EPD e a sua importância na implementação do RGPD e no contributo para a 

conformidade formal de respeito pelo RGPD 

 O procedimento de resposta aos titulares de dados e de reação em caso de incidente 



Modulo VI – Uma abordagem ao plano de implementação do RGPD _ 6 Horas 

Objetivos do Módulo: Mobilizar os conhecimentos do Regulamento para a implementação pratica nas organizações. 

 Auditoria Inicial e identificação da necessidade de implementar medidas técnico-organizativas de 

segurança física e informática e de documentação de todas as medidas 

 A implementação do RGPD em três aspetos: segurança informática, segurança física e processual 

 Documentos de apoio à implementação: Política de Privacidade, revisão de contratos, declarações 

de sigilo e confidencialidade, Código de Conduta, entre outros 

 A Formação e sensibilização aos trabalhadores 

 DPIA 

Modulo VII – A segurança informática no tratamento dos dados – Boas práticas _8 Horas 

Objetivos do Módulo: Conhecer e identificar boas práticas no domínio da segurança informática. 

 Boas práticas de segurança, integridade e confidencialidade no tratamento físico dos dados 

Modulo VIII – A Autoridade de Controlo e as consequências da violação do RGPD_4 Horas 

Objetivos do Módulo: Conhecer o papel da Autoridade de Controlo e o seu nível de intervenção e consequências de
violação do RGPD.

 O poder de fiscalização e o papel da Autoridade de controlo 

 Consequências da violação do RGPD: 

 As sanções 

 A possibilidade de pedidos de indemnização pelos titulares de dados 

 A correção de comportamentos 

 As advertências 

 A possibilidade do Responsável pelo Tratamento ou Subcontratante ser exonerado de 

responsabilidade 

 A importância da documentação das medidas de implementação do RGPD 



4. METODOLOGIA
O curso privilegiará o recurso a metodologias ativas, incentivando a troca de experiências, a partilha de boas 

praticas, o esclarecimento de dúvidas e a possibilidade de responder às reais necessidades dos profissionais. 

É por estas razões, que o presente programa inclui casos reais e exercício de simulação que permitirão aos 

participantes a apropriação dos conteúdos e a capacidade de os operacionalizar no quotidiano das suas 

organizações. 

A aplicabilidade conceptual dos conteúdos ministrados e a sua demonstração prática, através da análise e 

discussão de casos práticos, focando a aprendizagem na partilha de conhecimento e experiência entre os 

vários intervenientes, assume-se como fator diferenciador na competência para implementar e monitorizar as 

políticas de Privacidade e Proteção de Dados da Empresa, exigida pelo RGPD.

5. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO
Presencial 

6. CRONOGRAMA

Módulos Horas Opção Datas de Formação

Modulo I _ O novo regime de proteção de dados na União 
Europeia e em Portugal  

2 Horas Obrigatório 8 de Novembro 

Modulo II _ O impacto do novo regime de proteção de 
dados nas relações jurídico-laborais 

4 Horas Opcional 9 de Novembro 

Modulo III _ A articulação da proteção de dados com 
outros direitos de natureza jurídica prevalecente 

4 Horas Opcional 9 de Novembro 

Modulo IV _ As obrigações de tratamento de dados do 
Responsável pelo Tratamento e Subcontratante e a sua 
concretização – exemplos práticos de boas práticas 

6 Horas Obrigatório 15 e 16 de Novembro 

Modulo V _ O Encarregado de Proteção de Dados 4 Horas Obrigatório 16 de Novembro 

Modulo VI _ Uma abordagem ao plano de implementação 
do RGPD  

6 Horas Obrigatório 23 de Novembro 

Modulo VII _A segurança informática no tratamento dos 
dados – Boas práticas 

6 Horas Opcional 29 e 30 de Novembro 

Modulo VIII _A Autoridade de Controlo e as 
consequências da violação do RGPD 

4 Horas Opcional 30 de Novembro 



7. AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

No final de cada módulo será feito um pequeno teste para avaliar os conhecimentos apreendidos pelos 

formandos, cujos resultados servirão, simultaneamente de síntese-resumo dos principais objetivos 

de aprendizagem e documento orientador no apoio à implementação.

8. FORMADORAS



DESENVOLVIMENTO 

COMPETÊNCIAS OPERACIONAIS 
PARA DPO 

CONDICÕES 
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O(S) VALOR(ES) INDICADO(S) INCLUI/EM: *Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

• Participação na ação  •   Apresentação em formato digital •   Certificado emitido na plataforma SIGO

Uma parceira: 

BTOC �Se.��,�,k!!�m� eieção

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS
T. +351218 045 580

E.beatriz.candido@btoc.com.pt
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