Data Protection Implementation (RGPD)
Mastering
Formato do curso: Presencial e Live Training
Localidade: Lisboa
Data: 17 Jun. 2019 a 19 Jul. 2019
Preço: 1400€
Horário: Pós-laboral - 2ª, 4ª e 6ª, das 18h45 às 21h45
Nível: Intermédio
Duração: 42 horas
Como implementar o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados na prática?
O RGPD impõe que as organizações implementem as medidas necessárias nas suas políticas, processos e
procedimentos por forma a ﬁcarem compliance.
Como, na maioria das vezes, se trata de um projeto de mudança transversal a toda a organização, é necessário
que as equipas de implementação estejam bem preparadas e cientes das suas várias etapas.
Neste curso integralmente prático, os formandos, com base num Case Study e na utilização de ferramentas
especíﬁcas, vão poder passar por todas as fases de uma implementação, desde o assessment, a auditoria, a
implementação de medidas técnicas e organizacionais e/ou a elaboração do relatório de conformidade, por forma
a poderem aplicar essas boas práticas nas suas realidades do dia-a-dia.
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Destinatários
Proﬁssionais envolvidos na implementação de projetos de conformidade;
Especialistas no RGPD;
Consultores de RGPD;
DPO’s;
Elementos de equipas multidisciplinares de suporte ao DPO.

Pré-requisitos
Conhecimentos sólidos do RGPD, bem como das regras de tratamento e de controlo.
Os formandos deverão ainda ter algumas noções das boas práticas de segurança de informação e
conhecimentos de Inglês.
Preferencialmente conhecimentos equivalentes aos adquiridos na Academia Data Protection Oﬃcer.

Objectivos
Preparar os formados com os conhecimentos necessários e heurísticos para poderem levar a cabo a mudança
nas suas organizações por forma a poderem implementar os requisitos contemplados no RGPD.
Assim, no ﬁnal do mesmo, os formandos estarão aptos a:
Proceder a um levantamento da situação atual;
Proceder à análise das situações de “não conformidade” que sejam identiﬁcadas (gap analysis);
Proceder à implementação de medidas que visem mitigar o risco das situações identiﬁcadas e que
permitam criar um ambiente de compliance;
Documentar o(s) processo(s);
Desenvolver as políticas que incluam os controlos de conformidade, incluindo os necessários à realização
de uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados;
Criar uma framework de gestão e manutenção da conformidade com o RGPD.

Programa
Assessment
Apresentação do Use Case
Elaboração dos grupos de trabalho

Levantamento de necessidades
Assessment
Identiﬁcação de Stakeholders
Gap Analysis
Análise das situações de “não conformidade”
O quê e como analisar
Planeamento de estratégias a utilizar
Players a envolver
Análise de Risco
Compliance measures
Implementação de medidas de conformidade
Alteração de processos e procedimentos
Segurança da Informação e medidas adequadas
Tratamento e Catalogação de Dados
Análise de medidas implementadas
Reporting
Elaboração de Documentação
Documentação de apoio
Board Reports
Polices by design and by default
Políticas de Privacidade e Proteção de Dados
Controlos de conformidade
Condução de Avaliação de impacto sobre a proteção de dados
Compliance management framework
Framework de gestão
Manutenção da conformidade
Seminário Técnico: Project Management
Importância de uma boa gestão de projetos em projetos de conformidade e das mais-valias em se
seguirem normas internacionais (PMP e PRINCE2)
Use Case: Compliance Project
Apresentação, por parte de um consultor de RGPD externo, de um caso de implementação de um projeto
de conformidade numa organização portuguesa

