Curso de Proteção de Dados, Segurança Digital e
Compliance

Programa

Apresentação

Descrição:
O presente curso visa a aquisição de conhecimentos e a certificação científica nas diversas matérias relativas à proteção de dados e
à segurança digital. Pretende-se habilitar os profissionais, de entidades públicas e privadas, que, no âmbito das respetivas funções,
tenham de lidar com a aplicação do quadro normativo referente a estes domínios. O curso compõe-se de quatro módulos diferentes:
1. Enquadramento e parte geral do Direito da Proteção de dados – versa sobre o âmbito de aplicação do Regulamento Geral de
Proteção de Dados, as fontes, os princípios gerais e os direitos dos titulares dos dados;
2. Instrumentos e técnicas de governance e compliance do Direito de Proteção de Dados e segurança digital – dirige-se à
formação específica daqueles que, num contexto empresarial ou institucional, são responsáveis pela compliance do regime
jurídico da Proteção de Dados e segurança digital;
3. Regimes especiais da Proteção de dados – trata sobre os regimes especiais da proteção de dados, designadamente o
tratamento de dados e acesso à informação administrativa, o tratamento de dados de saúde, o tratamento de dados no
contexto laboral ou em sede de contratação pública;
4. Execução e supervisão da Proteção de Dados – aborda unificadamente os mecanismos de execução do RGPD e da
supervisão por parte das entidades de controlo, especialmente no quadro das competências que este diploma lhes atribui
para a efetivação de tais instrumentos.
Corpo docente:
O curso é lecionado por docentes universitários especializados em proteção de dados, membros da Comissão Nacional de Proteção
de Dados, advogados e engenheiros informáticos com intervenção nesta área.
Destinatários:
O curso tem o formato ideal para a formação em matéria de proteção de dados à luz do RGPD e da Lei de Execução nacional. O seu
principal público-alvo é constituído por Encarregados de Proteção de Dados, advogados e advogados estagiários, quadros de
empresas do setor privado, dirigentes e técnicos superiores da administração pública, qualquer que seja a respetiva licenciatura,
bem como alunos de licenciatura, mestrandos e doutorandos em Direito ou outras áreas.

Mod I - Proteção de Dados: Enquadramento Geral

06 de abril
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18:30 - 19:50 / 1.ª Aula - Apresentação do RGPD e âmbito de aplicação
Domingos Soares Farinho
20:00 - 21:15 / 2.ª Aula - Definições fundamentais e princípios relativos ao tratamento de dados pessoais
Tiago Fidalgo de Freitas

07 de abril
18:30 - 19:50 / 3.ª Aula - Licitude do tratamento. Em especial: o consentimento e os dados especiais
Mariana Melo Egídio
20:00 - 21:15 / 4.º Aula - Direitos do titular dos dados pessoais
Gonçalo Fabião

08 de abril
18:30 - 19:50 / 5.ª Aula - As garantias administrativas dos titulares de dados pessoais
Francisco Paes Marques
20:00 - 21:15 / 6.ª Aula - As garantias judiciais dos titulares de dados pessoais
José Duarte Coimbra

Mod II - Compliance e Governance

13 de abril
18:30 - 19:50 / 7.ª Aula – Deveres do responsável pelo tratamento e subcontratante(s) / Contratos back to back e gestão
contratual (subcontratantes e terceiros)
Tiago Félix da Costa (Morais Leitão)
20:00 - 21:15 / 8.ª Aula – Diagnósticos e análises de risco / Privacy by default e by design
Jorge Silva Martins (CS Associados)
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14 de abril
18:30 - 19:50 / 9.ª Aula – Medidas de segurança de dados pessoais / Resposta a violações de dados pessoais
Lígia Gutierrez Setúbal (Outsystems)
20:00 - 21:15 / 10.ª Aula – Avaliação de impacto de proteção de dados e consulta prévia
Luís Neto Galvão (SRS Advogados)

15 de abril
18:30 - 19:50 / 11.ª Aula – Encarregado de proteção de dados
Inês Oliveira (DPO do Ministério da Justiça e Representante Portuguesa na UE para as questões de proteção de dados)
20:00 - 21:15 / 12.ª Aula – Transferência internacional de dados
Domingos Soares Farinho

20 de abril
18:30 - 19:50 / 13.ª Aula – Códigos de Conduta / Certificação / Processos internos de governance de dados
Magda Cocco (VdA) - Substituída por Inês Antas de Barros (VdA)
20:00 - 21:15 / 14.ª Aula – Modelo sancionatório
David Silva Ramalho (FDUL e Morais Leitão)

21 de abril
18:30 - 19:50 / 15.ª – Responsabilidade civil do responsável pelo tratamento e do subcontratante
A. Barreto Menezes Cordeiro

Mod III - Regimes especiais da Proteção de dados
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21 de abril
20:00 - 21:15 / 16.ª Aula – Tratamento de dados e acesso à informação administrativa
Pedro Delgado Alves

22 de abril
18:30 - 19:50 / 18.ª Aula – Tratamento de dados de saúde
Cláudia Monge
20:00 - 21:15 / 17.ª Aula – Tratamento de dados em contratação pública
Miguel Assis Raimundo

27 de abril
18:30 - 19:50 / 19.ª Aula – Tratamento dos dados dos trabalhadores
David Carvalho Martins
20:00 - 21:15 / 20.ª Aula – Tratamento de dados e liberdade de expressão e de comunicação social
Pedro Lomba

28 de abril
18:30 - 19:50 / 21.ª Aula – Tratamento de dados e investigação científica/estatística
Graça Canto Moniz (CEDIS e Futura)

Mod IV - Execução e supervisão da Proteção de Dados

28 de abril
20:00 - 21:15 / 22.ª Aula – A CNPD: estatuto, atribuições e poderes
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Francisco Paes Marques

29 de abril
18:00 - 18:50 / 23.ª Aula – O Comité Europeu de Proteção de Dados e os mecanismos de cooperação e consistência
Francisco Pereira Coutinho (FDUNL)
19:00 - 19:50 / 24.ª Aula – Supervisão transfronteiriça e o mecanismo do one stop shop
Tiago Fidalgo de Freitas
20:00 - 21:15 /25.ª Aula – Balanço de (quase) três anos de vigência do RGPD
Filipa Urbano Calvão (CNPD e UCP)

4 de maio
18:30 - 19:50 / 7.ª Aula – Deveres do responsável pelo tratamento e subcontratante(s) / Contratos back to back e gestão
contratual (subcontratantes e terceiros)
Tiago Félix da Costa (MLGTS)
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Informações

Propina: 750,00€; propina reduzida de 600€ para alunos da FDUL e alunos do ICJP (inscritos no presente ano letivo 2020/2021).
Inscrições:
Inscrições online através do botão respetivo, no menu vermelho, acima nesta página.
Não necessita enviar comprovativo dos pagamentos multibanco feitos na sequência da inscrição online, pois eles são
enviados diretamente pela rede.
As inscrições ficam confirmadas com a regularização do respetivo pagamento.
As entidades que necessitem de emissão prévia de fatura, deverão contactar o secretariado do ICJP, após efetuarem a
inscrição online, onde deverão selecionar a modalidade de pagamento por transferência bancária. No caso de múltiplas
inscrições regularizadas com um único pagamento, quando do envio do comprovativo, deverão ser identificadas as
inscrições a que o mesmo diz respeito.

Curso a decorrer com aulas online:
As aulas decorrem online na plataforma ZOOM.
Veja aqui como aceder e usar a mesma.
Os dados de acesso às aulas são enviados antes de cada aula, para o e-mail do Aluno.
No acesso às salas de aula Zoom, os alunos devem usar o nome constante da inscrição, para que possam ser admitidos nas
mesmas.

Horário das aulas:
1.ª sessão das 18h30 às 19h45
2.ª sessão das 20h00 às 21h15
Exceto no dia 29 de abril, em que o horário é o seguinte:
1.ª sessão das 18h00 às 18h50
2.ª sessão das 19h00 às 19h50
3.ª sessão das 20h00 às 21h15

Contactos:
Dra. Telma Oliveira, 2.ª a 6.ª feira das 11h30 às 13h30 e das 14h30 às 19h30.
Telefone: 217 820 265 – Tml.: 933 469 330 - E-mail: icjp@fd.ulisboa.pt
www.facebook.com/icjp.pt
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Ficha Técnica

Coordenação:
Soares Farinho
Francisco Paes Marques
Tiago Fidalgo de Freitas
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