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Designação da ação formativa 
Regulamento Geral da Proteção de Dados - Legislação Nacional de 

Execução 

O
b

je
ti

vo
s 

Gerais  

Dotar as organizações dos conceitos básicos do RGPD e da legislação nacional. Ajudar as 

organizações na implementação do RGPD, através da análise sistemática de casos práticos. Prepara 

todos os colaboradores da organização para o cumprimento do RGPD. 

Específicos 

• Explicar o novo quadro normativo para a proteção de dados; 

• Explicar o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a legislação nacional e a sua 

aplicação; 

• Identificar as fragilidades da sua organização relativamente aos princípios do RGPD; 

analisar e implementar o RGPD na sua organização; 

• Expor o regime sancionatório nacional 

Área de Educação e Formação 380 - Direito 

Destinatários Todos os colaboradores da organização, independentemente da sua função. 

Modalidade de formação 
OFP – Outra formação profissional não inserida no Catálogo 

Nacional de Qualificações 

Forma de organização da ação Presencial 

Conteúdos 

programáticos 

Módulo 1: (8h) 

1. Princípios básicos do RGPD (90 minutos) – noções essenciais, conceito de 

dados pessoais, princípios. Direitos dos titulares dos dados. Encarregado de 

proteção de dados (casos específicos de obrigatoriedade 

2. Proteção de dados e a legislação nacional de execução do RGPD (90 

minutos) – principais novidades face a legislação anterior. 

3. Aspetos práticos das relações laborais (60 minutos) - recrutamento, 

tratamento de dados dos trabalhadores, videovigilância, dados 

biométricos, sigilo profissional. 

4. Conceitos básicos de Implementação e Aplicação do RGPD nas 

organizações. (120 minutos) – identificação, tratamento e controlo de 

dados pessoais nas organizações. Analise de casos práticos. 

5. O Papel da Autoridade Nacional de controlo e regime sancionatório (60 

minutos). 

6. Casos práticos – principais incidências detetadas neste ultimo ano. 

Esclarecimento de dúvidas (60 minuto) 

Carga horária 8 horas 

Horário Ver Calendário de Formações 

Metodologia 

pedagógica 

Os conteúdos programáticos apresentados serão desenvolvidos através do método 

interrogativo, afirmativo e ativo. Pretendemos explorar os saberes dos/as 

participantes, envolvê-los na construção do seu percurso, através da partilha do 

seu conhecimento e experiências, sendo da responsabilidade do formador 



  

potenciar uma relação pedagógica positiva e de orientação na aquisição das 

aprendizagens previstas. 

Critérios e 

metodologias de 

avaliação 

Avaliação formativa qualificativa 

Recursos pedagógicos 

A Legislação Aplicável; Como suporte secundário à aprendizagem é 

distribuída junto dos formandos, a apresentação utilizada pelo 

formador no decorrer das sessões. 

Espaços e equipamentos 
Sala de formação, computador, projetor e software adequado para 

apresentação dos conteúdos programáticos definidos. 

Data(s) previstas Ver Calendário de Formações 

Formador(es/a/as) Carla Caixinha 

Local da ação 

formativa 
Ver Calendário de Formações 

Certificação 
No final da ação formativa o/a participante receberá um certificado de formação 

profissional emitido através da plataforma SIGO, conforme legislação em vigor.  

 


