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Introdução ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados

1

Duração

04 horas

Destinatários

Proﬁssionais que pretendem aprofundar as suas competências na área do LGPD/RGPD

Pré-Requisitos

Nenhum

Proposta de Valor:
▪
▪
▪

Formadores certiﬁcados e com experiência na
área
Conteúdos formativos e manuais da formação
Emissão de Certiﬁcado com Conteúdo
Programático e Carga Horária

Tópicos:
▪

▪
▪

Capacidade para adaptar a solução de Formação às
necessidades de cada organização (conteúdo, local,
horário, método, ...)

▪
▪

Resumo:

▪

Workshop focado no compartilhamento de conhecimento e
experiências sobre os novos Regulamentos Gerais sobre a
Proteção de Dados (RGPD / LGPD)

Introdução ao Regulamento Geral de
Proteção de Dados (LGPD/RGPD) e
âmbito de aplicação
Deﬁnições e funções
Princípios gerais e obrigações legais
ou contratuais do tratamento de dados
Direitos dos titulares de dados
O encarregado de proteção de dados
(EPD) e responsável pelo tratamento
de dados
Transferências de dados externos

Objetivos:
Pretende-se que os participantes
tomem conhecimento do novo
Regulamento Geral sobre a Proteção
de Dados (LGPD/RGPD) do Brasil e
da Europa assim como os novos
mecanismos criados para a proteção
de dados pessoais, bem como as
novas obrigações das organizações.

Implementação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados

2

Duração

12 horas

Destinatários

Proﬁssionais que pretendem aprofundar as suas competências e funções na área do LGPD/RGPD

Pré-Requisitos

Conhecimentos básico na área da proteção de dados

Proposta de Valor:
▪
▪
▪

Formadores certiﬁcados e com experiência
na área
Conteúdos formativos e manuais da
formação
Emissão de Certiﬁcado com Conteúdo
Programático e Carga Horária

Capacidade para adaptar a solução de
Formação às necessidades de cada organização
(conteúdo, local, horário, método, ...)
Resumo:
Formação focada no programa de gestão de
privacidade e proteção de dados, de forma a
habilitar os responsáveis a implementar o (RGPD
/ LGPD) nas organizações

Tópicos:
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Fundamentos da privacidade:
direitos, princípios e legislação
O Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados
Responsabilidades do
responsável pelo tratamento e do
subcontratante
O programa gestão de
privacidade e proteção de dados
Impacto do (RGPD / LGPD) na
Organização
Discussão e estudo de caso
prático - avaliação de impacto
(DPIA)

Objetivos:
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Conhecer e utilizar as ferramentas e
metodologias para implementar a
LGPD/RGPD
Conformidade dos processos de gestão
da organização com a LGPD/RGPD
Deﬁnir a política de privacidade da
organização
Construir a matriz de responsabilidades
do Responsável pelo Tratamento de
Dados e do Subcontratante
Atribuir responsabilidades à Equipe de
proteção de Dados/DPO
Registo de atividade de tratamento de
dados e Avaliação de Impacto (DPIA)
Identiﬁcar responsabilidades da
organização e gerir riscos de privacidade

Qualiﬁcação de Encarregado de Proteção de Dados (EPD/DPO)

3

Duração

24 horas

Destinatários

Gestores, Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos e todos os colaboradores da empresa que trabalhem
com dados pessoais, designados para exercer funções de Encarregado de Proteção de Dados

Pré-Requisitos

Conhecimentos básicos na área da proteção de dados

Proposta de Valor:
▪
▪
▪

Formadores certiﬁcados e com experiência na área
Conteúdos formativos e manuais da formação
Emissão de Certiﬁcado com Conteúdo Programático
e Carga Horária

Capacidade para adaptar a solução de Formação às
necessidades de cada organização (conteúdo, local,
horário, método, ...)
Resumo:
Esta formação tem como objetivo a habilitação do
formando para o exercício da atividade de proﬁssional de
Responsável de Proteção de Dados e do cargo de
Encarregado da Proteção de Dados, com as
competências necessárias para implementar e monitorizar
as políticas de Privacidade e Proteção de Dados da
Empresa, exigida pela LGPD/RGPD.

Tópicos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Introdução a LGPD/RGPD
Legislação em vigor
Funções e responsabilidades
Articulado da LGPD/RGPD
Características do DPO
Designação do DPO
Independência do DPO
Funções e responsabilidades do DPO
Responsabilidade da organização na
relação com o DPO
Deﬁnição da Equipe de proteção de dados
Metodologia de Inventariação dos dados
Avaliação de riscos e análise de “gaps”
Metodologia e plano de Implementação
Avaliação de impacto (DPIA)
Políticas, procedimentos e códigos
Princípios de Compliance e Conformidade

Objetivos:
▪

Preparar os formados com
conhecimentos necessários para
poderem implementar nas suas
organizações as normas
contempladas no Regulamento Geral
sobre a Proteção de Dados, dotando
capacidades de avaliação da
organização, compreensão de
princípios e conceitos, direitos e
obrigações nos termos da
LGPD/RGPD.

▪

O programa prevê a avaliação da
prática dos conhecimentos adquiridos,
através de casos práticos adaptados
aos desaﬁos diários da organização.

Ultrapassar o Impacto da LGPD/RGPD no Marketing e nas Vendas

4

Duração

8 horas

Destinatários

Responsáveis Marketing e Vendas, Comerciais, Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos, e todos os
colaboradores da empresa que trabalhem com dados pessoais ou na área comercial.

Pré-Requisitos

Conhecimentos básico na área da proteção de dados

Proposta de Valor:
▪
▪
▪

Formadores certiﬁcados e com experiência na
área
Conteúdos formativos e manuais da formação
Emissão de Certiﬁcado com Conteúdo
Programático e Carga Horária

Capacidade para adaptar a solução de Formação às
necessidades de cada organização (conteúdo, local,
horário, método, ...)

Resumo:
O Regulamento Geral de Proteção de Dados coloca desaﬁos prementes
às organizações na forma como os dados pessoais são expostos. Uma
das áreas mais visadas neste novo paradigma é a do Marketing e
Vendas que, por realizar tratamento de dados de forma massiva, deve
ter uma preocupação acrescida no cumprimento das políticas
regulamentares.

Ultrapassar o Impacto da LGPD/RGPD no Marketing e nas Vendas – Continuação

Tópicos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

O consentimento e o Marketing, fundamentos e base legal, interesses,
requisitos, novas regras e mecanismos de consentimento;
Aplicação em Marketing e Vendas - sistemas de monitorização, tracking,
proﬁlling e publicidade comportamental (cookies e público alvo);
Processo de construção e aplicação de perﬁs automatizados da LGPD/RGPD
– exatidão;
Direito à retiﬁcação dos dados;
Estratégias de promoção e divulgação;
Regras e aplicação da LGPD/RGPD em mass mailing, redes sociais e grupos
de comunicação;
Dados especiais no marketing;
Permissão de tratamento e exceções à utilização de dados especiais no
marketing;
Adequação do Marketing e da Área Comercial a LGPD/RGPD – boas práticas;
Cibersegurança, net etiqueta, ciber higiene na área comercial;
Monitorização e conformidade;
Orientações gerais e aplicação de regras padronizadas.

Objetivos:
▪

Preparar os formados com conhecimentos
necessários para poderem adequar a atividade
comercial, marketing e vendas das suas
organizações à conformidade com o
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados,
dotando capacidades de avaliação da
organização, compreensão de princípios e
conceitos, direitos e obrigações nos termos da
LGPD/RGPD.

▪

O programa prevê a avaliação da prática dos
conhecimentos adquiridos, através de casos
práticos adaptados aos desaﬁos diários da
organização.

Processos de Auditoria e Veriﬁcação de Conformidade do LGPD/RGPD

5

Duração

24 horas

Destinatários

Gestores, Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos e todos os colaboradores da empresa que trabalhem
com dados pessoais, designados para exercer funções de Responsável de Proteção de Dados

Pré-Requisitos

Conhecimentos básicos na área da proteção de dados

Resumo:
O Regulamento Geral de Proteção de Dados
coloca desaﬁos prementes às organizações na
forma como os dados pessoais são tratados. O
modelo de autorregulação previsto no mesmo,
leva à necessidade de forma periódica as
organizações realizem ações que monitorizem
e evidenciem a conformidade face às políticas
regulamentares.

Tópicos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Introdução ao LGPD/RGPD
Legislação em vigor
Funções e responsabilidades
Articulado e princípios do LGPD/RGPD
Funções e responsabilidades do DPO
Responsabilidade da organização na relação
com o DPO
Equipe de proteção de dados, recursos,
serviços, dimensão e complexidade;
Inventariação e avaliação dos riscos,
conformidade e riscos associados;
Análise e reporte de incidentes;
Avaliação de Impacto (DPIA), estrutura,
deﬁnição, âmbito e aplicação;
Metodologia e Programa de Auditoria;
Monitorização e conformidade com o
regulamento;
Princípios de compliance;
Procedimento de controle e melhoria
contínua;
Certiﬁcação.

Objetivos:
▪

Preparar os formados com
conhecimentos necessários para
poderem veriﬁcar a conformidade
do Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados nas suas
organizações, dotando
capacidades de avaliação da
organização, compreensão de
princípios e conceitos, direitos e
obrigações nos termos da
LGPD/RGPD.

▪

O programa prevê a avaliação da
prática dos conhecimentos
adquiridos, através de casos
práticos adaptados aos desaﬁos
diários da organização.

Novo paradigma da Proteção de Dados na Gestão da Saúde

6

Duração

8 horas

Destinatários

Administradores Hospitalares, Gestores, Técnicos Superiores, Médicos, Enfermeiros, Delegados de
Informação Médica, Assistentes Técnicos, Administrativos e todos os proﬁssionais de saúde.

Pré-Requisitos

Conhecimentos básicos na área da proteção de dados

Resumo:
O Regulamento Geral de Proteção de Dados coloca desaﬁos prementes às
organizações, nomeadamente na área da Saúde, na forma como os dados
pessoais são tratados. O modelo de autorregulação previsto no mesmo, leva
à necessidade de forma periódica as organizações realizem ações que
monitorizem e evidenciem a conformidade face às políticas regulamentares e
habilitem os seus proﬁssionais.

Novo paradigma da Proteção de Dados na Gestão da Saúde - Continuação

Tópicos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
Fundamentos da privacidade: direitos, princípios e legislação
O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
Responsabilidades do responsável pelo tratamento e do subcontratante
O programa gestão de privacidade e proteção de dados
Impacto da LGPD/RGPD na Organização
O consentimento na Saúde, fundamentos e base legal, interesses, requisitos, novas
regras e mecanismos;
Responsáveis de proteção de dados, recursos, serviços, dimensão e
complexidade;
Inventariação e avaliação dos riscos, conformidade e riscos associados;
Análise, reporte de incidentes e Avaliação de Impacto (DPIA), estrutura, deﬁnição,
âmbito e aplicação;
Sistemas de monitorização, tracking, proﬁlling e análise comportamental (cookies e
público alvo);
Monitorização e conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de
Dados;
Princípios de compliance;
Procedimento de controle e melhoria contínua;
Auditoria e Certiﬁcação;
Permissão de tratamento e exceções à utilização de dados especiais na Saúde;
Cibersegurança, net etiqueta, ciber higiene;
Orientações gerais, boas práticas e aplicação de regras padronizadas.

Objetivos:
Preparar os formados com conhecimentos suﬁcientes para:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Identiﬁcar os conceitos de proteção de dados pessoais e
conﬁdencialidade de dados especiais de saúde no âmbito
do novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados;
Distinguir o direito à conﬁdencialidade da informação e
direito à privacidade;
Conhecer a legislação nacional e europeia aplicáveis à
proteção de dados de saúde;
Conhecer os direitos e deveres previstos pelo novo
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados;
Identiﬁcar violações de privacidade e conﬁdencialidade nos
serviços de saúde e medidas sancionatórias;
Implementar medidas de segurança e procedimentos de
conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção
de Dados.

Novo paradigma da Proteção de Dados na Gestão de Recursos Humanos

7

Duração

8 horas

Destinatários

Gestores, Técnicos Superiores, Diretores de Recursos Humanos, Diretores Financeiros, Administrativos e
todos os proﬁssionais relacionados com a atividade de trabalho temporário, call centers e área de
Recursos Humanos

Pré-Requisitos

Conhecimentos básicos na área da proteção de dados

Proposta de Valor:
▪
▪
▪

Formadores certiﬁcados e com experiência na área
Conteúdos formativos e manuais da formação
Emissão de Certiﬁcado com Conteúdo
Programático e Carga Horária

Capacidade para adaptar a solução de Formação às
necessidades de cada organização (conteúdo, local,
horário, método, ...)

Resumo:
O Regulamento Geral de Proteção de Dados coloca desaﬁos prementes
às organizações na forma como os dados pessoais são tratados. O
modelo de autorregulação previsto no mesmo, leva à necessidade de
forma periódica as organizações realizem ações que monitorizem e
evidenciem a conformidade face às políticas regulamentares.

Novo paradigma da Proteção de Dados na Gestão de Recursos Humanos - Continuação

Tópicos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados;
Fundamentos da privacidade: direitos, princípios e legislação
O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados;
Responsabilidades do responsável pelo tratamento e do subcontratante;
O programa gestão de privacidade e proteção de dados;
Impacto da LGPD/RGPD na Organização;
O consentimento nos Recursos Humanos, fundamentos e base legal, interesses,
requisitos, novas regras e mecanismos;
Responsáveis de proteção de dados, recursos, serviços, dimensão e complexidade;
Inventariação e avaliação dos riscos, conformidade e riscos associados;
Análise, reporte de incidentes e Avaliação de Impacto (DPIA), estrutura, deﬁnição, âmbito
e aplicação;
Sistemas de monitorização, tracking, proﬁlling e análise comportamental (cookies e
público alvo);
Monitorização e conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados;
Princípios de compliance;
Procedimento de controle e melhoria contínua;
Auditoria e Certiﬁcação;
Permissão de tratamento e exceções à utilização de dados especiais na gestão de
Recursos Humanos;
Cibersegurança, net etiqueta, ciber higiene;
Orientações gerais, boas práticas e aplicação de regras padronizadas.

Objetivos:
Preparar os formados com conhecimentos suﬁcientes
para:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Identiﬁcar os conceitos de proteção de dados
pessoais e conﬁdencialidade de dados especiais no
âmbito do novo Regulamento Geral sobre a
Proteção de Dados;
Distinguir o direito à conﬁdencialidade da
informação e direito à privacidade;
Conhecer a legislação nacional e europeia
aplicáveis à proteção de dados pessoais;
Conhecer os direitos e deveres previstos pelo novo
regulamento geral sobre a proteção de dados;
Identiﬁcar violações de privacidade e
conﬁdencialidade e medidas sancionatórias;
Implementar medidas de segurança e
procedimentos de conformidade com o
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.

Novo paradigma da Proteção de Dados na Educação

8

Duração

8 horas

Destinatários

Gestores, Técnicos Superiores, Diretores de Recursos Humanos, Diretores Financeiros, Professores, Educadores,
Formadores, Monitores, Administrativos, Auxiliares de Ação Educativa e todos os proﬁssionais relacionados com a
Educação.

Pré-Requisitos

Conhecimentos básicos na área da proteção de dados

Proposta de Valor:
▪
▪
▪

Formadores certiﬁcados e com experiência na
área
Conteúdos formativos e manuais da formação
Emissão de Certiﬁcado com Conteúdo
Programático e Carga Horária

Capacidade para adaptar a solução de Formação às
necessidades de cada organização (conteúdo,
local, horário, método, ...)

Resumo:
O Regulamento Geral de Proteção de Dados coloca desaﬁos prementes
às organizações, nomeadamente na área da Educação, na forma como
os dados pessoais são tratados. O modelo de autorregulação previsto
no mesmo, leva à necessidade de forma periódica as organizações
realizem ações que monitorizem e evidenciem a conformidade face às
políticas regulamentares e habilitem os seus proﬁssionais.

Novo paradigma da Proteção de Dados na Educação – Continuação

Tópicos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados;
Fundamentos da privacidade: direitos, princípios e legislação;
O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados;
Responsabilidades do responsável pelo tratamento e do subcontratante;
O programa gestão de privacidade e proteção de dados;
Impacto da LGPD/RGPD na Organização;
O consentimento na Educação, fundamentos e base legal, interesses, requisitos, novas
regras e mecanismos;
Responsáveis de proteção de dados, recursos, serviços, dimensão e complexidade;
Inventariação e avaliação dos riscos, conformidade e riscos associados;
Análise, reporte de incidentes e Avaliação de Impacto (DPIA), estrutura, deﬁnição,
âmbito e aplicação;
Sistemas de monitorização, tracking, proﬁlling e análise comportamental (cookies e
público alvo);
Monitorização e conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados;
Princípios de compliance;
Procedimento de controle e melhoria contínua;
Auditoria e Certiﬁcação;
Permissão de tratamento e exceções à utilização de dados especiais na Educação;
Cibersegurança, net etiqueta, ciber higiene, ciber bulling, redes sociais e utilização de
serviços digitais;
Orientações gerais, boas práticas e aplicação de regras padronizadas.

Objetivos:
Preparar os formados com conhecimentos suﬁcientes para:
▪

Preparar os formados com conhecimentos necessários
para poderem veriﬁcar a conformidade do
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados nas
suas organizações, dotando capacidades de avaliação
da organização, compreensão de princípios e
conceitos, direitos e obrigações nos termos da
LGPD/RGPD.

▪

O programa prevê a avaliação da prática dos
conhecimentos adquiridos, através de casos práticos
adaptados aos desaﬁos diários da organização.

LGPD/RGPD, ePrivacy e agora?

9

Duração

8 horas

Destinatários

Gestores, Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos e todos os colaboradores da empresa que trabalhem com dados
pessoais ou que pretendam adquirir mais conhecimentos sobre Proteção de Dados e Segurança da Informação

Pré-Requisitos

Conhecimentos gerais na área da proteção de dados e segurança da informação

Proposta de Valor:
▪
▪
▪

Formadores certiﬁcados e com experiência na área
Conteúdos formativos e manuais da formação
Emissão de Certiﬁcado com Conteúdo
Programático e Carga Horária

Capacidade para adaptar a solução de Formação às
necessidades de cada organização (conteúdo, local,
horário, método, ...)

Resumo:
A Lei de Acesso aos Dados Pessoais no Brasil, a Regulamento
Geral de Proteção de Dados e o novo Regulamento Europeu
de ePrivacy, coloca desaﬁos prementes às organizações na
forma como os dados pessoais são tratados. O modelo de
autorregulação previsto no mesmo, leva à necessidade de
forma periódica as organizações realizem ações que
monitorizem e evidenciem a conformidade face às políticas
regulamentares.

LGPD/RGPD, ePrivacy e agora? - Continuação

Tópicos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e ePrivacy;
Fundamentos da privacidade: direitos, princípios e legislação;
Responsabilidades do responsável pelo tratamento e do subcontratante;
O programa gestão de privacidade e proteção de dados;
Impacto da LGPD/RGPD na Organização;
O consentimento, fundamentos e base legal, interesses, requisitos, novas regras e
mecanismos;
Sistemas de monitorização, tracking, proﬁlling e publicidade comportamental (cookies e
público alvo);
Processo de construção e aplicação de perﬁs automatizados – exatidão;
Direito à retiﬁcação dos dados;
Estratégias de promoção e divulgação;
Regras e aplicação da LGPD/RGPD em mass mailing, redes sociais e grupos de
comunicação;
Dados especiais nas plataformas eletrónicas;
Permissão de tratamento e exceções à utilização de dados especiais;
Adequação do Marketing e da Área Comercial a LGPD/RGPD – boas práticas;
Sensibilização à Cibersegurança, net etiqueta, ciber higiene;
Monitorização e conformidade;
Orientações gerais e aplicação de regras padronizadas.

Objetivos:
•

Preparar os formados com conhecimentos
necessários para poderem adequar a atividade
comercial, marketing e vendas das suas
organizações à conformidade com o
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados,
dotando capacidades de avaliação da
organização, compreensão de princípios e
conceitos, direitos e obrigações nos termos da
LGPD/RGPD.

•

O programa prevê a avaliação da prática dos
conhecimentos adquiridos, através de casos
práticos adaptados aos desaﬁos diários da
organização.

IT Governance, Privacidade e Proteção de Dados

10

Duração

8 horas

Destinatários

Gestores, Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos e todos os colaboradores da empresa que trabalhem com dados
pessoais ou que pretendam adquirir mais conhecimentos sobre Proteção de Dados, Avaliação de Risco e Segurança da
Informação

Pré-Requisitos

Conhecimentos gerais na área da proteção de dados e segurança da informação

Proposta de Valor:
▪
▪
▪

Formadores certiﬁcados e com experiência na
área
Conteúdos formativos e manuais da formação
Emissão de Certiﬁcado com Conteúdo
Programático e Carga Horária

Capacidade para adaptar a solução de Formação às
necessidades de cada organização (conteúdo,
local, horário, método, ...)

Resumo:
O Regulamento Geral de Proteção de Dados e o novo
Regulamento Europeu de ePrivacy, coloca desaﬁos prementes
às organizações na forma como os dados pessoais são
tratados. O modelo de autorregulação previsto no mesmo, leva
à necessidade de forma periódica as organizações realizem
ações que avaliem o risco e evidenciem a conformidade face
às políticas regulamentares.

IT Governance, Privacidade e Proteção de Dados - Continuação

Tópicos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e ePrivacy;
Fundamentos da privacidade: direitos, princípios e legislação;
Responsabilidades do responsável pelo tratamento e do subcontratante;
O programa gestão de privacidade e proteção de dados;
Impacto da LGPD/RGPD na Organização;
O consentimento, fundamentos e base legal, interesses, requisitos, novas regras e
mecanismos;
Sistemas de monitorização, tracking, proﬁlling e publicidade comportamental (cookies e
público alvo);
Processo de construção e aplicação de perﬁs automatizados – exatidão;
Direito à retiﬁcação dos dados;
Estratégias de promoção e divulgação;
Regras e aplicação do LGPD/RGPD em mass mailing, redes sociais e grupos de
comunicação;
Permissão de tratamento e exceções à utilização de dados especiais;
Sensibilização à Cibersegurança, net etiqueta, ciber higiene;
Equipe de proteção de dados, recursos, serviços, dimensão e complexidade;
Inventariação e avaliação dos riscos, conformidade e riscos associados;
Análise e reporte de incidentes;
Avaliação de Impacto (DPIA), estrutura, deﬁnição, âmbito e aplicação;
Metodologia e Programa de Auditoria;
Monitorização e conformidade com o regulamento;
Princípios de compliance;
Procedimento de controle e melhoria contínua;
Orientações gerais e aplicação de regras padronizadas

Objetivos:
•

Preparar os formados com conhecimentos
necessários para poderem adequar a atividade
comercial, marketing e vendas das suas
organizações à conformidade com o Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados, dotando
capacidades de avaliação da organização,
compreensão de princípios e conceitos, direitos e
obrigações nos termos da LGPD/RGPD.

•

O programa prevê a avaliação da prática dos
conhecimentos adquiridos, através de casos
práticos adaptados aos desaﬁos diários da
organização.

Geração Social - Vantagens e desvantagens da rede e jogos online
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Duração

8 horas

Destinatários

Gestores, Técnicos Superiores, Diretores de Recursos Humanos, Diretores Financeiros, Professores, Educadores,
Psicólogos, Assistentes Sociais, Formadores, Monitores, Coordenadores/Administradores TIC
Administrativos, Auxiliares de Ação Educativa, todos os proﬁssionais relacionados com a Educação, Formandos, Pais
e Alunos e a todos os interessados nesta temática.

Pré-Requisitos

Nenhum

Proposta de Valor:
▪
▪
▪
▪

Formadores certiﬁcados e com experiência na área
Formação adequada a Educadores e Educandos
(Ensino Secundário, Politécnico e Superior)
Conteúdos formativos e manuais da formação
Emissão de Certiﬁcado com Conteúdo
Programático e Carga Horária

Capacidade para adaptar a solução de Formação às
necessidades de cada organização ou instituição
(conteúdo, local, horário, método, ...)

Resumo:
Viver sem acesso à Internet, nos dias de hoje é quase impossível. Na
Sociedade Digital em que vivemos, tudo está ligado de forma digital,
em rede. Estamos com a família e os amigos no WhatsApp, Facebook,
Messenger, Skype, Instagram, Twitter, etc.
Vivemos online, mandamos e recebemos informação de modo
despreocupado e sem receio porque a Internet é fácil de utilizar, "sem
mistérios e segura”.
Mas será mesmo simples e seguro?

Geração Social - Vantagens e desvantagens da rede e jogos online - Continuação

Tópicos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vantagens e desvantagens da Sociedade Digital
Riscos, perigos e regras seguras para Redes Sociais e Jogos Online
Linked-In e redes proﬁssionais
Email, SPAM, Malware, Phishing, Vishing, Ransomware, Spooﬁng, Gifts,…
Virus e Antivirus
Sites suspeitos e certiﬁcados de segurança
Passwords, perﬁs, alias e avatares
Dating
Boas práticas e práticas inseguras de navegação online
O que podem encontrar os nossos ﬁlhos e como os proteger
Controle parental e segurança para menores
Segurança online - o conhecimento é a melhor proteção
A Cibersegurança;
Ameaças e Cibercrime – Legislação;
Políticas e Práticas Seguras nas Escolas e Estabelecimentos de Ensino
Ciber Etiqueta e Ciber Higiene
Cyberbulling
Online banking
Negócios online e fraude

Objetivos:
•

Preparar os formados com conhecimentos
necessários para poderem veriﬁcar e adotar boas
práticas e procedimentos de segurança digital na
sociedade de informação em que vivemos;

•

O programa prevê a avaliação da prática dos
conhecimentos adquiridos, através de casos
práticos adaptados aos desaﬁos diários da
organização.

Implementação de Medidas de Proteção de Dados e Privacidade

12

Duração

8 horas

Destinatários

Proﬁssionais que pretendem aprofundar as suas competências e funções na área da Proteção de Dados, Gestores, Técnicos
Superiores, Diretores de Recursos Humanos, Diretores Financeiros, Coordenadores/Administradores TIC, Administrativos e a
todos os interessados nesta temática.

Pré-Requisitos

Nenhum

Proposta de Valor:
▪
▪
▪

Formadores certiﬁcados e com experiência na
área
Conteúdos formativos e manuais da formação
Emissão de Certiﬁcado com Conteúdo
Programático e Carga Horária

Capacidade para adaptar a solução de Formação às
necessidades de cada organização (conteúdo,
local, horário, método, ...)

Resumo:
Viver sem acesso à Internet, nos dias de hoje é quase impossível. Na Sociedade
Digital em que vivemos, todas as organizações estão ligadas de forma digital, em
rede. Os dados são o petróleo do séc. XXI com a implementação e integração dos
algoritmos, da inteligência artiﬁcial, machine learning, internet das coisas e big data.
Vivemos online, mandamos e recebemos informação de modo despreocupado e
sem receio porque as plataformas digitais, a cloud ou a Internet são a soluções
mais rápidas e fáceis de utilizar, "sem mistérios e com segurança”.
Mas será mesmo simples e seguro?

IT Governance, Privacidade e Proteção de Dados - Continuação

Tópicos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Segurança digital e legislação aplicável
O novo Regulamento sobre a Proteção de Dados Pessoais e ePrivacy
Vantagens e desvantagens da Sociedade Digital
Redes Sociais institucionais
Linked-In e redes proﬁssionais
Email, SPAM, Malware, Phishing, Vishing, Ransomware, Spooﬁng, Gifts, …
Vírus e Antivírus
Sites suspeitos e certiﬁcados de segurança
Passwords, perﬁs, alias e avatares
Boas práticas e práticas inseguras de utilização de plataformas digitais
Segurança online - o conhecimento é a melhor proteção
A Cibersegurança;
Ameaças e Cibercrime – Legislação;
Online banking
Negócios online e fraude
Equipe de proteção de dados, recursos, serviços, dimensão e complexidade
Inventariação e avaliação dos riscos, conformidade e riscos associados
Análise e reporte de incidente
Avaliação de Impacto (DPIA), estrutura, deﬁnição, âmbito e aplicação
Metodologia e Programas de Auditoria
Monitorização e conformidade
Princípios de compliance
Procedimento de controle e melhoria contínua

Objetivos:
•

Preparar os formados com conhecimentos
necessários para poderem veriﬁcar e adotar boas
práticas e procedimentos de segurança digital das
organizações inseridas na sociedade de informação
em que vivemos;

•

O programa prevê a avaliação da prática dos
conhecimentos adquiridos, através de casos
práticos adaptados aos desaﬁos diários da
organização.

Sobre
nós

Imagine...
um time dedicado a desenvolver por meio de metodologias inovadoras:
workshops, treinamentos e cursos personalizados, colocando o indivíduo no
centro da experiência e mostrando que eles devem ser o protagonista da sua
história, respeitando as individualidades.

Imaginou? Somos nós!

Nosso Golden Circle
Nosso propósito é
Elevar a realidade uniﬁcando o digital e experiências presenciais

Por meio de …
Game Thinking, UX, serious games, design thinking, métodos ágeis, metodologias ativas de
aprendizagem, Storytelling, Microlearning entre outras, criamos jornadas inovadoras para eventos,
educação corporativa e processos de trabalho

O que o Mundo Ekoá entrega…
Experiências que mesclam o digital e mundos físicos para promover engajamento e cumprimento
dos objetivos institucionais e desenvolvimento de alta performance de executivos para níveis
estratégicos das empresas.

A O&G Brasil Ltda (www.ogbrasil.com.br) é uma empresa Brasileira
especializada na prestação de serviços e desenvolvimento de
soluções tecnológicas.

A DATASHIELD DPBCS (www.datashield.pt) é uma empresa 100%
Portuguesa especializada na prestação de serviços e fornecimento
de soluções na área da protecção de dados

Seus consultores tem experiencia em diversas áreas que vão desde
apoio a gestão de contratos de outsourcing da área tecnológica,
segurança da informacão, business inteligent, certiﬁcados digitais e
proteção geral de dados em diversos setores de atividade como
Governo Federal e empresas privadas no Brasil.

Os Consultores detêm vasta experiência nas vertentes de consultoria
de gestão e tecnológica, em vários setores de atividade (ex. Indústria,
Serviços, Financeiro, Administração Pública Central e Local,
Educação, Saúde, Distribuição, Utilities, Telecomunicações, etc.), com
particular incidência na privacidade e proteção de dados.

Uma das características da O&G é aliar-se a parceiros estratégicos
para a execução de projetos como a LGPD e IOT. A O&G tem
parcerias estratégicas na Nova Zelandia, Portugal, Londres e
Estados Unidos, sempre buscando ampliar a oferta de produtos e
serviços com alto nível de qualidade.

Esta equipe realizou várias ações de formação sobre a LGPD e RGPD
e obteve um conjunto de certiﬁcações relevantes face ao novo
paradigma legislativo sobre a proteção de dados.

No contexto da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, o Brasil
sofre do mesmo problema enfrentado na Europa em 2016, onde os
principais consultores do mercado eram jurístas, ignorando toda a
complexidade de processos e tecnologias necessários para toda as
áreas da organização. O acordo de aliança com a empresa
DataShield vem cobrir esta lacuna, com experiencia e notoriedade
no tema.

No contexto do novo regulamento de protecção de dados (EU
2016/679), a DATASHIELD desenvolveu uma oferta integrada (GDPR
One-Stop Shop) que endereça de forma multidisciplinar as vertentes
legal, de processos, tecnológica e encarregados de proteção de
dados
A Datashield assinou um acordo de aliança com a empresa O&G
Brasil (www.ogbrasil.com.br) empresa especializada em consultoria
no Brasil e desta forma, alarga o seu mercado para todo o terrítório
Brasileiro.

Certiﬁcações e Membership
Certiﬁcações dos Consultores
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

EU Data Protection Oﬃcer (Behaviour Group)
GDPR Foundation (IT Governance)
GDPR Practitioner (IT Governance)
CIPP/E & CIPP/M (IAPP)
ISO 27001:2013 (ISMS/F)
PMP – Project Management Professional
(Project Management Institute)
PRINCE2 Foundation (Axelos)
PRINCE2 Practitioner (Axelos)
ITIL Foundation (Axelos)
CCP (ex CAP) – formação de formadores
Scrum Master

Membership
▪

AEPD - Associação dos Encarregados
de Protecção de Dados

▪

APDPO - Associação dos Proﬁssionais
de Proteção e de Segurança de Dados

▪

Forum “Data Protection and the EU
GDPR”

▪

IEEE Standards Association - Data
Privacy Process (P7002) Working
Group

▪

IAPP – International Association of
Privacy Professionals

