
Baía do Tejo recebe a primeira
conferência amanhã

Protecção de dados
em discussão
no concelho do Barreiro

A Associação Empresarial
da Região de Lisboa, em

parceria com a Rede

para a Empregabilidade Bar-

reiro Moita e com o apoio ins-

titucional de ambos os muni-

cípios, está a organizar a con-

ferência "o impacto do RGPD

nas Organizações", agendada

para amanhã, das 14h30 às

18h00, no Museu Industrial da

Bafa do Tejo, no Barreiro.

0 RGPD - Regulamento Ge-

ral de Protecção de Dados

entra em vigor já no dia 25
de Maio e vai impor altera-

ções significativas nas orga-

nizações ao nível do trata-
mento de dados pessoais, se-

jam de colaboradores ou de

clientes.

Esta sessão pretende dar a

conhecer como é que as várias

entidades já se estão a pre-

parar para cumprir o RGPD e

esclarecer as principais dúvi-

das e preocupações nesta

matéria.

"A sua Organização cum-

pre os requisitos legais no tra-

tamento de dados pessoais?
Pretende ficar em conformi-

dade com as novas regras?",
são algumas das questões

que vão ser respondidas nes-

ta conferência, que aborda os

seguintes conteúdos: RGPD -

o que muda para as empre-

sas; como implementar o

RGPD - metodologia e impac-

tos; tecnologia e cibersegu-

rança na implementação do

RGPD; e um caso prático de

aplicação do RGPD.

A participação é gratuita, li-

mitada à capacidade da sala, e

as inscrições devem ser efec-

tuados em http://www.aer-
lis.pt/conferencia-o-novo-
rgpd.html.

Já no dia 23 de Maio, o Au-

ditório Municipal Augusto Ca-

brita, das IOhOO às 17h00, re-

cebe a conferência "Protecção
de Dados - o novo desafio

das autarquias".

Programa de amanhã
14h30- Abertura

António Ferreira de Carva-

lho, Presidente da Direcção da

AERLIS

Sérgio Saraiva, Administra-

dor da Baía do Tejo

Rui Manuel Marques Garcia,

Presidente da Câmara Muni-

cipal da Moita

Frederico Costa Rosa, Pre-

sidente da Câmara Municipal
do Barreiro

15h00 - 0 RGPD: o que
muda para as empresas

Catarina Videira Louro, As-

sociado, PLMJ Sociedade de

Advogados
15h25 - Como implementar

o RGPD: metodologia e im-

pactos
João Costa, Manager, EY

Portugal
15h50 - Debate

Moderação: Filomena Lan-

ça, jornalista, Negócios
16h20-Coffee-break
16h40 - Como os sistemas

de informação podem ajudar

as Organizações a cumprir o

RGPD
Mário Amaral, Sales Mana-

ger, Seidor Portugal
17h05 - Mecanismos de

gestão do risco e mitigação do

impacto
Rui Ferraz, Director Comer-

cial, Innovarisk Underwriting
17h30 - Debate

Moderação: Filomena Lan-

ça, jornalista, Negócios
18h00 - Encerramento


