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Conteúdo Programático  

 

1. O Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais – Contextualização –(1Hora) 

1.1. A quem (e onde) se aplica? Âmbito material, pessoal e territorial; 

1.2. Conceito de proteção de dado; 

1.3. Direito português e internacional; 

1.4. Princípios constitucionais, a Lei de Proteção de Dados e legislação comunitária;  

 

Objetivos Pedagógicos – Gerais 

 

• Sensibilizar e proporcionar conhecimento sobre as alterações introduzidas pelo 

Regulamento (UE) 2016/679, no contexto da proteção e do tratamento de dados 

pessoais e suas implicações práticas nas organizações.  

 

Objetivos Pedagógicos – Específicos 

 

• Compreender o enquadramento legal da proteção de dados; 

• Clarificar o conceito de dados pessoais e dados sensíveis; 

• Conhecer e compreender as novas regras relativas à validade do consentimento; 

• Identificar os direitos dos titulares dos dados pessoais; 

• Identificar e compreender os princípios gerais subjacente ao tratamento de dados; 

• Identificar o papel e as funções do Encarregado de Proteção de Dados; 

• Identificar as consequências do incumprimento do Novo Regulamento Geral de 
Proteção de Dados. 
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2. Tratamento de dados pessoais e respetivos direitos dos titulares – (2 horas) 

2.1.  Conceito de dados pessoais e dados sensíveis;  

2.2. Princípios aplicáveis ao tratamento de dados pessoais; 

2.3. Licitude do tratamento de dados pessoais; 

2.4. Tratamento de categorias especiais de dados pessoais; 

2.5. Direitos dos titulares dos dados pessoais; 

2.6. Situações específicas de tratamento de dados pessoais. Em particular no contexto das 

relações laborais. 

 

3. Obrigações das organizações/empresas – (3 horas): 

3.1. Responsabilidade do responsável pelo tratamento de dados e subcontratante;  

3.2. Registos das atividades de tratamento; 

3.3. Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados (AIPD); 

3.4. Nomeação do encarregado de proteção de dados; 

 

4. (In)cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados – (0,5 hora) 

 

5. Guião genérico para implementação do Regulamento de Proteção de Dados. – (0,5 

hora) 

 
 
Forma de Organização da Formação 
 
Presencial. 
 
 
Metodologias de Formação 
 
A metodologia da formação é predominantemente participativa e assenta na realização de 

situações práticas, análise de situações concretas, assim como na troca de experiências entre 

participante e o formador. 

Os métodos a utilizar serão o expositivo, interrogativo, demonstrativo e participativo/ativo. 
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Metodologias de Avaliação das Aprendizagens 
 
A avaliação da formação é qualitativa, considerados para avaliação os parâmetros relativos: 

assiduidade e pontualidade; interesse e empenho; participação e a capacidade de aplicar os 

conhecimentos adquiridos 

 
 
Recursos pedagógicos/Espaços e equipamentos 
 
Material audiovisual e técnico a disponibilizar em cada ação: sala com mobiliário adequado; 

videoprojector; quadro e outros. A cada formando será entregue um Manual de apoio à formação.  

De acordo com as necessidades detetadas ao nível de recursos específicos a utilizar pelos 

formadores estas serão solicitadas pelo mesmo. 

 
 
Público-alvo: 
 
Gestores; Consultores; Responsáveis de segurança da informação; Administradores de sistemas; 

Técnicos e outros profissionais que lidem com dados pessoais. 

 
 
Duração Total do Curso: 08 horas  
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