
duração 
14 horas  
 
datas de realização 
18 e 19 de maio de 2018 
 
horário 
10h00 -13h00 e 14h00 –18h00 

 
 
preço de inscrição 
280,00 € 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
local de realização 
instalações da UNAVE-UA 
 
 
inscrições e informações 
josecmaximino@ua.pt 
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
O novo regulamento geral de proteção de dados (RGPD) é um desafio incontornável para 
as organizações, implicando a adoção de um conjunto vasto de medidas técnicas e  
organizativas. 
A resposta com sucesso às exigências do RGPD requer um sistema de gestão de 
privacidade de dados, orientado para a prevenção do risco e uma visão prática da sua  
implementação. 

 
fatores distintivos 
Visão integrada do RGPD compreendendo as dimensões legal, organizacional, 

tecnológica e humana. 
Foco nas boas práticas internacionais relevantes nesta área, desde a norma de 

gestão de privacidade, análise de impacto de privacidade, segurança de informação 
até à gestão de serviço. 

Experiência na implementação de sistemas de gestão de privacidade e uma 
abordagem pragmática da adesão das empresas ao RGPD. 

Orientação para os elementos práticos (ferramentas, processos, medidas, etc.) 
aceleradores do ciclo de gestão de privacidade. 
 

 
objetivo geral 
Este curso representa uma oportunidade para adquirir competências nas áreas mais 
relevantes do RGPD, dos pontos de vista do regime legal e regulamentar, da gestão de 
risco, da segurança da informação e da gestão da privacidade, conducentes a um 
roadmap para a compliance.  

 
destinatários 
O curso destina-se, prioritariamente, a administradores de empresas e diretores,  a 
encarregados da proteção de dados (DPO), juristas, auditores, técnicos e 
responsáveis de RH e de TI, entre outros, mas, também, a consultores e outros 
interessados.  
 
 
conteúdos programáticos 
 
Módulo I - Introdução e conceitos-chave do RGPD - Encarregados de proteção de 

dados, análises de impacto na privacidade, violações de privacidade dos dados, 
privacidade by design e by default. O framework legal e a nova lógica da proteção 
de dados. 

 
Módulo II - Estratégia de privacidade - Desenhar um sistema de gestão de 

privacidade e o papel do fator humano. O plano de comunicação interna e externa. 
A gestão dos riscos corporativos e a relação com parceiros. 

 
Módulo III – Novos papéis, responsabilidades e autoridades. Função do DPO e 

atividades do DPO. O papel da governança, controlo interno e auditoria. 
 
Módulo IV - Implementação do sistema de gestão de privacidade. Boas práticas 

de análise de risco de privacidade, segurança de informação, comunicação, 
liderança, métricas de controlo, gestão de parceiros e melhoria contínua. Exemplos 
de aplicação prática. 

Gestão de Privacidade – a resposta integrada 
ao RGPD - Regulamento Geral de Proteção de Dados  
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Maria Cândida Oliveira  
A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade da professora 
Maria Cândida Oliveira, mestre em Direito pela Universidade Católica 
Portuguesa (UCP), especialista em Gestão e Administração Publica, docente 
no ISCA-UA e vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados, sendo, 
também, membro dos subgrupos de Assuntos Financeiros e Keys Provisions, 
do Article 29 Data Protection Working Party da Comissão Europeia.  

 Coordenação e equipa de formadores 
 

Bruno Marques 
Doutorado e pós-doutorado pela Universidade de Aveiro, mestre e MBA em 
Gestão de Informação pela UCP. É consultor nas áreas de Gestão, Tecnolo-
gias de Informação (TI) e Parcerias Empresariais. É professor convidado na 
UCP e na Academia Militar nas áreas de Gestão de Informação, Conheci-
mento, Inovação e Mudança. Membro da direção da CIIWA, e é, também, 
formador no IPAI nas áreas de Auditoria de TI e Proteção de Dados. Tem as 
certificações CISA® e CGEIT® e o curso de Privacy Management (IAPP). É 

colaborador da Caravela Seguros e autor do livro “Colaborar para Vencer – Gerir Parcerias 
nos Seguros” (http://livro.vidaeconomica.pt/colaborar-para-vencer). 
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Fernando Amorim 
Administrador no grupo Universalis, onde lidera a área de corretagem no 
Corporate Risk, é diretor executivo do segmento de consultoria empresarial, 
tendo criado uma business unit dedicada em exclusivo à implementação do 
RGPD. Experiência de 25 anos no setor segurador em cargos de gestão de 
âmbito nacional. Conhecimento aprofundado da supply chain do setor segu-
rador. Competências aprimoradas no domínio da gestão de riscos empresa-
riais e corporativos. Licenciado em gestão, pós-graduado em gestão de em-

presas e em gestão de marcas. Detém uma certificação internacional em coaching de al-
ta perfomance. Orienta e participa em projetos académicos em parceria com instituições do 

Fernando Fevereiro Mendes 
Sócio-fundador da Focus2Comply, tem 38 anos de experiência na área das 
Tecnologias da Informação, dos quais 30 dedicados à segurança da informa-
ção e das TI. É data protection officer (DPO ) certificado pela EIPA e lead 
auditor ISO 27001 na bolsa de auditores internacionais da BSI, APCER e 
IMQ International. Tem certificado BSI ISO 27001 como lead implementer e 
tutor, PECB ISO 27001 master, CSA cloud security expert, BSI ISO 22301 
lead implementer. CISM pela ISACA. Está, também, certificado pelo ICOR 

como datacenter expert e tutor. É, ainda, vogal e ex-secretário do Comitê Técnico Portu-
guês de Segurança em Sistemas de Informação (CT163). Auditor de segurança credencia-
do pela Autoridade Nacional de Segurança, desde 2009. 


