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Seminário 

RGPD - Repercussão na Administração Pública 

O Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados vem substituir a atual lei de proteção 

de dados pessoais que visa a possibilidade de determinar o uso que é feito aos dados 

pessoais de maneira a que estes não sejam utilizados de forma indiscriminada e que 

possa causar qualquer espécie de danos. 

Este seminário é dirigido a todos os profissionais do sector publico, enquadrando os 

participantes com o novo regime jurídico da proteção de dados (RGPD) assim como a 

sua interpretação e o seu impacto nos organismos públicos. 

No final do seminário os formandos ficaram aptos a integrar um eficiente processo de 

compliance, cientes de todas as suas responsabilidades, direitos e obrigações, por 

forma a implementar eficazmente o RGPD num organismo publico. 

 

Data: Lisboa – 10 de Julho e 16 de Outubro | Porto – 02 de Outubro e 14 de Novembro 

Duração: 7 Horas  

Horário: 09:00 às 17:00 

Preço: 210,00€ + IVA 

Locais:  

Lisboa: Junto ao Campo Pequeno - Avenida de Berna, nº11, 8º, 1050-040 Lisboa – 

Portugal 

Porto: Avenida da República, 1629, 4º esq. - 4430-145 Vila Nova de Gaia – Porto - 

Portugal 
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  Orador: Dr. Carlos Almeida 

 

Este seminário inclui: 

 Kit de participação. 

 Livro “Novo Regulamento Geral de Proteção de Dados” 

o Um guia prático que resume os principais temas  

do RGPD, comentados de forma simples, clara e útil. 

o Inclui 14 passos para iniciar a implementação do  

Regulamento nas Organizações. 

 Certificado de Formação. 

 Coffee-Breaks. 

 

 
Habilitações Académicas: 

Licenciatura em Direito (jurídico económicas) 

Pós-graduação em “Law Enforcement, Compliance e Direito 

Penal nas atividades bancária, financeira e económica”  

Consultor para a internacionalização e Gestão estratégica 

Formador, Gestor e Coordenador de Formação 

Consultor para a internacionalização 

Especialista na implementação de projetos de 

internacionalização e gestão estratégica.  

Especialista na implementação de projetos de conformidade com o RGPD. 

 

Consultor com mais de 20 anos de sólida experiência profissional nas áreas comercial e 

logística em ambiente internacional; implementação de projetos de internacionalização e 

gestão estratégica. 

Especialista na implementação de projetos de Compliance e conformidades com o novo 

Regulamento Geral sobre Proteção de Dados em instituições em empresas multinacionais. 

 

Percurso Profissional: 

Desde 2016, Consultor freelancer para as conformidades com o RGPD;  

Desde 2016, Consultor freelancer para a internacionalização de empresas nacionais; 

Desde 2010, Consultor e formador, colaborando em regime de freelancer com varias 

empresas de consultoria nacionais e estrangeiras, na área comercial, logística e jurídica; 

De 2008 a 2010, Diretor Comercial da Geptel Energia, com responsabilidade ao nível das 

relações com clientes internacionais e implementação de projeto de investimento em 

Angola. 

Desde 2006, Consultor Comercial da REM GmbH , para o mercado africano; 

De 2002 a 2006, Consultor internacional da Reynolds & Reynolds, com responsabilidades 

para implementação de projetos de DMS, CRM e After sales; 

De 1999 a 2002, Consultor internacional da Half-a-Car, com responsabilidades para 

implementação projetos de inovação e novas metodologias aplicadas à venda e pós-venda; 

De 1988 a 1999, Quadro técnico do Banco Espirito Santo e Comercial de Lisboa, com 

responsabilidade de chefiar projetos de I&D empresarial. 
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Temas do Seminário: 

 
Módulo I – Fundamentos sobre proteção de dados e privacidade 

 Enquadramento Legal 

 Conceitos e definições do RPGD 

 Intervenientes e suas responsabilidades  

 Direitos dos titulares dos dados 

 Categorias especiais de dados e respetivo tratamento 

 O consentimento e a declaração de conformidade 

 Transferência de dados transfronteiriços 

 Caracterização do DPO nos organismos públicos 

 Segurança e proteção dos dados  

 

Módulo II – Implementação prática de conformidade (compliance) com o RGPD  

 Conceções gerais do RPGD 

o Parametrização dos dados pessoais 

o Direitos dos titulares dos dados e mecanismos de tratamento 

 Conceções de natureza técnica do RPGD 

o O papel da equipa multidisciplinar na conceção do compliance 

o Gestão de identidades 

o Gestão de acessos 

o Registos lógicos para mapeamento da atividade de tratamento 

de dados 

o Gestão de segurança de dados (data security management) 

 Transferência e cedência de dados 

o Cedência a terceiros e subcontratados 

o Transferência transfronteiriços 

 Prova de compliance do RPGD 

o Prova de autorregulação 

 Avaliação de impacto (PIA) 

o Processo demonstrativo da conformidade 

 Proteção de dados por evidência (privacy by design) e por defeito (privacy 

by default) 

 Encriptação e pseudonimização dos dados 

 Quebras de privacidade; notificações e comunicações 

 

Módulo III – Análise, resolução e debate de casos práticos, em grupos 

multidisciplinares  
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Condições 

High Skills – Formação e Consultoria, LDA. 

Avenida de Berna, nº 8 1050-040 Lisboa, Portugal 

Nº fiscal: 513 084 568 

A inscrição só fica confirmada após emissão da fatura pró-forma/fatura final e o 

pagamento da mesma. 

 

Cancelamentos e não comparências 

O(s) formando(s) poderão cancelar a sua inscrição até 5 dias úteis antes da data de 

inicio do seminário. 

O(s) formando(s) poderão fazer-se substituir por outro(s) participante(s), devendo 

comunicar a alteração até 1 dias útil antes do inicio do seminário. 

A sua não comparência do(s) formando(s) no dia de início da formação não dará lugar 

ao reembolso do valor da inscrição e será cobrada na sua totalidade. 

 

 

Contactos para mais informações 

E-mail: geral@highskills.pt 

Telefone: +351 217 931 365 

Avenida de Berna, nº11, 8º, 1050-040 Lisboa – Portugal

mailto:geral@highskills.pt
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Ficha de Inscrição 

 

Deverá preencher e enviar-nos via e-mail geral@highskills.pt 

 

 

1.       CLIENTE (Preencher quando o Formando não é cliente final) 

Entidade: 
  
  
  
  
  
  

Responsável: 
  
  
  
  
  
  

Morada: 
  
  
  
  
  
  

Código 
Postal: 

  
  
  
  
  
  

Nº 
Contribuinte 

/ Fiscal: 

  

Telefone: 
  
  

E-mail: 
  
 

2.       DADOS FORMANDO(s) 

Nome: 
  
  
  
  
  
  

E-mail: 
  
  
  
  
  
  

Naturalidade: 
  
  
  
  
  
  

Curso: 
  
  
  
  
  
  

Data 
Nascimento: 

  
Nacionalidade: 

  

Nº de Doc de 
Identificação 

  
Data de Validade: 

  


