
ÉTICA E PROTEÇÃO DE DADOS  
PROTEÇÃO DE DADOS NAS 
ORGANIZAÇÕES: ÉTICA, PRIVACIDADE 
E TRANSPARÊNCIA 

 

 

 

 



A proteção de dados é uma questão ética.  

Contempla o respeito pelos indivíduos e pelos seus direitos em relação à privacidade e ao uso de 

informações sobre si. Em paralelo, financiadores e investidores, particularmente a União Europeia, 

procuram cada vez mais crescentes garantias de conformidade em relação à proteção de dados e ética. 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) foi aprovado em abril de 2016, procedendo a 

alterações profundas no enquadramento jurídico do tratamento de dados pessoais. Com a publicação no 

Jornal Oficial da União Europeia em maio de 2016, o RGPD tornou-se aplicável a partir de 25 de maio 

de 2018.  

As empresas e entidades públicas tinham até esta data para prepararem a sua implementação, mas na 

realidade, a grande maioria ainda se encontra inerte ou com pouca maturidade.  

Considerando o impacto inevitável da legislação inerente à proteção de dados, nas estruturas e processos 

das organizações, é premente que estas se sensibilizem ou se capacitem para uma adequação dos 

processos de recolha, manutenção e gestão de informação, bem como da segurança dos sistemas e da 

privacidade dos dados. 

Com esta formação, pretende-se que os participantes adquiram conhecimentos conceptuais práticos 

sobre o contexto e o âmbito da legislação, os direitos dos titulares e as obrigações das organizações, bem 

como uma indicação de como implementar um sistema ou programa de proteção de dados. De igual 

modo, os participantes saberão reconhecer as características e funções de um encarregado de proteção 

de dados, bem como adquirir uma perceção concreta do impacto da proteção de dados nas diferentes 

áreas e unidades de negócio. 

 

Contacto: 

 Maria Isabel Mendes 

 isabelmendes@apee.pt 

218531721 
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Edições no semestre: 

 

1ª Edição    22-23-24 de fevereiro  14h30 / 16h30  ONLINE – ZOOM 

 

2ª Edição    13-14-17 de abril  14h30 / 16h30  ONLINE - ZOOM 

 

3ª Edição    23-26-27 de junho  14h30 / 16h30  ONLINE - ZOOM 

 

  

 

Duração: 6 horas 

Proteção de dados nas organizações: ética, 
privacidade e transparência 
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Participantes 

 Administradores(as) e Gestores(as); 

 Diretores(as), Responsáveis e Técnicos(as) envolvidos (as) na área; 

 Auditores(as), Consultores(as), Formadores(as) e outros(as) Especialistas 

desta área. 

 
ESPECIALIZAÇÃO ÉTICA E PROTEÇÃO DE DADOS:  

PROTEÇÃO DE DADOS NAS ORGANIZAÇÕES: ÉTICA, PRIVACIDADE E TRANSPARÊNCIA  

 
 

 

 

 

 
 



1. RGPD: como definir um programa de proteção de dados 
 A privacidade e a proteção de dados enquanto irmãs gémeas 

 Proteção de dados enquanto questão ética 

 Gestão da privacidade vs. desígnios de transparência e integridade 

 Evolução legislativa da proteção de dados 

 Âmbito e obrigações 
 Reforço dos direitos dos titulares 

 Reforço das obrigações das organizações  

 Extensão de aplicação e novas orientações 

 Reforço do quadro sancionatório  

2. Realidade organizacional 

 Contexto empresarial 
 Operações digitais globais  

 Dados transacionais e transferências de dados 

 Recolha de dados vs. processamento de dados 

 O encarregado de proteção de dados 

 Sistemas de gestão integrados 

 Maturidade da cadeia de valor / auditorias a subcontratantes 

 Acordos de processamento de dados 

3. Atividades de governo de proteção de dados 

 Programa de proteção e privacidade de dados 

 Registo de tratamento de dados e fluxo de informação 

 Avaliações de impacto sobre proteção de dados 

 Medidas técnicas e organizativas 

 Privacy by design e privacy by default 

 Gestão de incidentes e de violações de dados pessoais 

 Notificação de violação de dados pessoais a autoridade de controlo e Titulares dos Dados 

 Auditorias periódicas e avaliações regulares de conformidade  

 

Programa 
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Investimento 

200 € +IVA         inscrição individual 

190 € + IVA        até 5 inscrições por Empresa/Organização 

170 € + IVA        6 ou + inscrições por Empresa/Organização 

 

(Inclui Certificado de Participação) 
 

Associados APEE beneficiam de um desconto de 20%. 

Ao abrigo de protocolo com o IAPMEI, as empresas PME Líder e PME Excelência usufruem de um desconto de 10%. 
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Especialista 
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FILIPE PEREIRA 
 

 

Certificado pela Universidade de Maastricht como ECPC-B Professional DPO, foi 

durante 5 anos responsável por serviços de diagnóstico e implementação de programas 

de conformidade em Proteção de Dados e Segurança da Informação. Assumiu as 

funções de Encarregado de Proteção de Dados em entidades públicas e privadas e 

atualmente pertence ao Grupo de Missão RGPD da APDSI. É ainda Diretor Geral da 

CARMA CPLP, Diretor Geral do Inov@legal - Instituto de Inovação Legal e Tecnológica 

em Português, elemento da direção da PortHollandia - Câmara de Comércio Holanda 

Portugal e Vice-presidente da ONG Humanity of Things Agency. 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 


