
Centro de Formação Bissaya Barreto

O Novo Regulamento 
de Proteção de Dados 
Pessoais – que desafios e 
implicações na Prática? 

WORKSHOP

Centro de Formação Bissaya Barreto
Campus do Conhecimento e da Cidadania
Quinta dos Plátanos, Bencanta
3046-901 Coimbra

Informações:
T: 239 800 400
E: formacao@fbb.pt
@: www.cfbb.pt

A NOSSA 
MISSÃO
É A SUA
FORMAÇÃO



ENQUADRAMENTO

Objetivo Geral
Este Workshop pretende dar a conhecer as princi-
pais alterações ao Regime de Proteção de Dados, 
introduzidas pelo novo Regulamento comunitário 
de 2016 (RGPD) e refletir sobre os principais de-
safios que se colocam aos profissionais, Organi-
zações e Instituições que diariamente recolhem e 
trabalham com Dados Pessoais.

Destinatários/as
.Licenciados/as;
Ativos Empregados/as (trabalhadores por conta de 
outrem ou por conta própria);
Profissionais da área da justiça, saúde, ensino, me-
diação de seguros, contabilidade, fiscalidade, etc.

Objetivos Específicos
O Novo RGPD vem, a partir de 25 de Maio de 
2018, trazer grandes desafios à gestão organiza-
cional no âmbito de Proteção de Dados pessoais, 
uma vez que vem substituir o actual paradigma 
regulatório para um modelo de autorregulação, 
consagrando diversos direitos ao titulares de 
Dados Pessoais, concedendo para a sua tutela 
diversos meios procedimentais e /ou judiciais. 
Pretende-se ainda analisar e refletir sobre o novo 
quadro sancionatório instituído pelo RGPD, bem 
como as inovações essenciais trazidas por um 
novo modelo de fiscalização e direitos processu-
ais dos titulares de Dados Pessoais.
Por tudo isto, o RGPD implica a adoção de novas 
práticas internas nas Organizações em matéria 
de proteção de Dados Pessoais e, consequen-
temente, novas implicações na vida prática dos 
diversos profissionais e/ou colaboradores que 
façam recolha, tratamento e/ou partilha de Dados 

pessoais de clientes, parceiros ou outros cola-
boradores, de modo a garantir a conformidade 
normativa e uma maior responsabilização imposta 
pelo RGPD.

Programa:

9h45 – Receção dos Participantes

10h- 11.15h
TEMA 1: Breve referência ao actual regime de 
Proteção de Dados pessoais previsto na Lei nº. 
67/98, de 26 de Outubro – aspetos essenciais.

1 - Considerações introdutórias e conceituais
2 - Âmbito de aplicação e Diretiva n.º 95/46/CE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de 
Outubro de 1995
3 - Comissão Nacional de Proteção de Dados 
(CNPD): natureza, atribuições e competência 
Tutela dos Dados pessoais e regime sancionató-
rio vigente

11.30-13.30h
TEMA 2: O novo quadro legal consagrado no 
Regulamento de Proteção de Dados pessoais 
[Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Eu-
ropeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016)]

1 - Enquadramento do Regulamento (sua organi-
zação e âmbito de aplicação)
2 - Conceito de Dados pessoais (proteção cons-
titucional enquanto direito fundamental). Catego-
rias especiais
3 - Atores Principais. Encarregado de proteção de 
Dados – DPO

4 - Princípios fundamentais do regime fundamen-
tal de Proteção de Dados
5 - Consentimento e direitos dos titulares de 
dados pessoais
6 - Áreas de atuação jurídica
7 - A transferência internacional de dados
8 - Obrigações e procedimentos do responsável 
pelo tratamento de dados

14.30-16H
TEMA 3: Regime sancionatório instituído pelo 
Regulamento de Proteção de dados

1 - Segurança da informação e Cibersegurança. A 
lei do cibercrime e a cooperação internacional na 
proteção de Dados Pessoais
2 - Responsabilidades e sanções
3 - Vias processuais e judiciais em caso de viola-
ção de dados pessoais

16.15-18.00H
TEMA 4: Impacto do novo Regime de Proteção 
de dados nas Organizações – Novo paradigma

1 - Plano de ação e processo de tratamento de Dados
2 - Avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados e consulta prévia
3 - Códigos de Conduta e certificação
4 - Autoridades de controlo independentes
5 - Comité Europeu para a Proteção de dados
6- Abordagem tecnológica vs. Abordagem jurídica 
7 - Políticas de privacidade e novo paradigma de 
comportamentos
8 - Boas práticas a implementar

Formadora
Mara Lopes

Carga Horária
7 horas

Competências a adquirir
No final deste Workshop os/as participantes deverão 
adquirir conhecimentos dos direitos substanciais e 
processuais dos titulares de Dados Pessoais e das 
medidas práticas a adotar no seio das Organizações, 
impostas pelo novo RGPD.


