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RGPD: COMO IMPLEMENTAR UM SISTEMA  

DE GESTÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS   

 
  

 

 

 

Carregado, 29 de maio e 5 de junho, 9h30 às 18h00 

 

www.aerlis.pt 

 

Oeiras - Rua S. Salvador da Baía, Edifício  AERLIS, 2780 - 017 Oeiras   Tel.: +351 210 105 000   Fax: +351 210 105 001   E-Mail: aerlisoeiras@aerlis.pt  

Sintra – Av. Almirante Gago Coutinho CESN, Edifico 6,  2710 – 418 Sintra  Tel.: +351 219 242 454  Fax: +351 219 243 644  E-Mail: aerlisintra@aerlis.pt  

Carregado – Torre, 2580 – 512 Carregado  Tel.:+351 263 860 260  Fax: +351 263 860 269  E-Mail: aerliscarregado@aerlis.pt  

 

CONTEÚDOS 

ENQUADRAMENTO 

O RGPD, em vigor desde o dia 25 de maio de 2018, obriga à 

implementação de ferramentas de controlo e procedimentos 

específicos para a gestão e proteção de dados. A sua 

Organização já cumpre os requisitos legais no tratamento de 

dados pessoais? Ainda tem dúvidas e pretende saber como 

ficar em conformidade com as novas regras?  

 

Neste workshop irá esclarecer as suas preocupações nesta 

matéria, identificar os riscos associados ao tratamento de 

dados, mapear as operações de tratamento realizadas pela 

empresa e estabelecer um plano de ação para conformidade 

do seu tratamento com as regras de proteção de dados. 

 

 

 

 

  INSCRIÇÃO 

ORADORES 

Sílvio Gomes  

Responsável da Compliance Way pelas áreas da Proteção de 

Dados e da Normalização; Formador, Consultor e Gestor de 

Projetos; PG em Engenharia da Qualidade; PG em Gestão 

Integrada de Sistemas; Implementação e auditoria de 

sistemas de gestão; Implementação e auditoria de Sistemas 

de Gestão de Proteção de Dados. 

Manuel Ferreira  

Responsável da Compliance Way pelas áreas da Proteção de 

Dados e da Segurança da Informação; Formador, Consultor e 

Gestor de Projetos; Licenciado em Relações Internacionais 

pelo ISCSP; Mestre em Direito e Segurança pela FDUNL - 

Proteção de dados e governança das organizações; 

Certificado pela Cisco Certified Network Associate Security 

(CCNA Security); Implementação e auditoria de Sistemas de 

Gestão de Proteção de Dados; Auditor de Segurança Interna. 

 

 

Público em geral: 320 €  

Sócio da AERLIS ou de Entidade filiada: 250€ 

Isento de IVA ao abrigo do nº 15 do Artº 9º do CIVA  

   

 

 

 

 

            
 

 

Parceria:  

            
 

 

Empresários, administradores, quadros dirigentes de 

organizações públicas ou privadas; Recursos humanos 

que tratem dados de pessoas singulares, com 

responsabilidade em organizações ou em departamentos 

que tratem dados pessoais. 

 

 

 

 PÚBLICO-ALVO 

- O novo regime jurídico do RGPD: objetivo e âmbito; 

- Princípios que enquadram o exercício dos direitos e o 

cumprimento das obrigações; 

- Os direitos do titular dos dados; 

- As obrigações e responsabilidades das empresas para a 

sua conformidade legal; 

- Metodologia para traduzir os requisitos do RGPD em 

requisitos da Organização para implementar um Sistema 

de Gestão da Proteção de Dados; 

- Identificação e mapeamento das operações de 

tratamento de dados pessoais, realizadas pela empresa 

no âmbito das suas atividades; 

- Riscos associados ao tratamento de dados; 

- O papel de um Responsável ou do Encarregado de 

Proteção de Dados, como garantes da conformidade. 
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