
Um curso prático, que 
oferece ao Formando/a 
planos, ferramentas, 

processos e documentos 
para montar o RGPD 

em qualquer em qualquer 
organização.

Estima-se que são 
necessários 75 000 
DPOs para dar 

cumprimento ao RGPD.

CURSO DE 
ENCARREGADO DA 
PROTEÇÃO DE DADOS
(DATA PROTECTION OFFICER - DPO)

Compreender e aplicar o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados;

Criar e Implementar Sistemas de Proteção de Dados 
nas organizações.

Objetivo Geral

Reconhecer a importância da Proteção de Dados 
Pessoais;

Identificar os requisitos impostos às organizações 
pelo RGPD;

Preparar e desenvolver Sistema de Gestão da 
Proteção de Dados nas organizações;

Efetuar avaliações de riscos da violação de dados 
pessoais;

Interagir com os Titulares dos Dados, os 
subcontratantes, os fornecedores e as autoridades 
de controlo.

Competências a desenvolver

Colaboradores internos das empresas designados 
para exercer o cargo de EPD, profissionais liberais 
que pretendam prestar serviços às organizações 
neste âmbito e gestores de topo.

Destinatários

40 horas

Carga Horária

Conteúdos da autoria da: 

Este curso visa capacitar o formando para o exercício 
profissional do cargo de Encarregado da Proteção de Dados 
(DPO).

O curso é composto por partes teóricas e práticas, o que 
permite que no final da formação o formando fique apto a 
implementar as políticas de Privacidade e Proteção de Dados 
em qualquer organização.

Fundamentos teóricos do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados

01

Enquadramento da proteção de dados ao longo dos tempos e o 
perfil do Encarregado de Proteção de Dados (DPO)

02

As origens da informática e da proteção de dados;

O Cargo de Encarregado da Proteção de Dados;

Característica do Encarregado da Proteção de Dados;

A interação do EPD com as diversas entidades.

As diversas fases da implementação de um sistema de proteção de dados03
Primeiros passos para a implementação de um Sistema de Proteção de Dados;

A criação e uniformização de documentos do sistema; 

A Implementação do Sistema de Proteção de Dados na Organização.

Criação e manutenção da documentação do sistema da proteção de dados04
Definição da Politica de Proteção de Dados Pessoais;

Criação do Manual do RGPD.

Ferramentas de apoio à implementação e manutenção do sistema de 
proteção de dados

05

Utilização de diversas ferramentas na implementação do RGPD.

Aplicação das ferramentas em contexto real ou simulado.

Identificação dos processos do RGPD06
Identificação dos diversos processos envolvidos para o cumprimento do RGPD;

Elaboração de fluxogramas. 

Formação dos colaboradores 07
Sensibilização e Envolvimento dos Colaboradores na Implementação do Sistema;

Criação de planos de formação para os trabalhadores envolvidos.

Gestão dos pedidos dos titulares dos dados08
Criação de metodologias para resposta às solicitações dos titulares dos dados;

Consentimento expresso dos titulares;

Como as informações devem ser fornecidas;

Pedidos de retificação de dados;

Gestão de portabilidade de dados;

Pedidos de apagamento de dados.

Avaliação de impacto de tratamento de dados pessoais (DPIA)09
Planeamento e implementação de Avaliações de Impacto de Tratamento de Dados;

Documentação de apoio.

Violação de dados e implicações legais10
Visão jurídica das obrigações da entidade em caso de violação de dados. 

Legislação conexa com RGPD11
Outras publicações relacionadas com a proteção de dados.

Casos práticos11
Casos práticos aplicáveis às diversas fases da implementação do sistema
de gestão da proteção de dados pessoais.


