
 

 

Área de formação 

Gestão e Estratégia 

Conteúdo Programático 

RGPD - Oportunidades e 
Desafios para as Empresas 
de Contabilidade 
 

4 HORAS 

 

Destinatários 

Profissionais do setor da 

Contabilidade, nomeadamente 

diretores, responsáveis de Recursos 

Humanos, responsáveis pela área de 

Tecnologias de Informação. 

   

 

Nº mínimo de inscritos 

15 

 

Créditos: 25 

Para efeitos de certificação técnica 

PRIMAVERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos 

Angola/  

(+244) 222 440 447 

academy_ao@primaverabss.com 

 

Cabo Verde/  

(+238) 356 37 73  

academy@primaverabss.com 

 

Moçambique/  

(+258) 21 303 388  

academy_mz@primaverabss.com 

 

Portugal/  

(+351) 253 309 241  

academy@primaverabss.com 

Objetivos 

A 25 de maio de 2018, o Novo Regulamento de Proteção de Dados 

Pessoais (RGPD) entra em vigor a nível europeu. Este é aplicável a 

todas as organizações nacionais, públicas e privadas, que 

processam dados de sujeitos de qualquer país da União Europeia.  

O novo regulamento introduz alterações significativas às regras 

atuais de proteção de dados impondo às organizações uma série 

de obrigações, cujo incumprimento é punido por elevadas coimas.  

 

Os Escritórios de Contabilidade, por gerirem frequentemente 

grandes quantidades de dados pessoais de terceiros, necessitam 

de compreender o impacto que o RGPD tem no seu negócio, o qual 

se traduz em desafios específicos que terão que superar, mas 

também em oportunidades de negócio que poderão potenciar.  

 

Nesta formação poderá: 

 

 Conhecer as principais mudanças relacionadas com o 

novo RGPD e qual o seu impacto para as organizações 

 Compreender o contexto jurídico, nomeadamente os 

direitos e obrigações das partes envolvidas, as sanções 

aplicáveis e sua forma de impugnação 

 Perceber o papel do DPO (Data Protection Officer) 

 Obter um diagnóstico sobre o atual nível de cumprimento 

do RGPD na sua organização 

 Saber como tratar as questões de segurança dos dados 

 Conhecer os principais desafios e oportunidades que o 

RGPD coloca aos Escritórios de Contabilidade 

 

 

Plano de Formação 

 

O Impacto do Novo Regulamento 

O que é 

Como surge 

Principais Mudanças  

A quem se aplica 

 

Enquadramento Jurídico 
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Plano de Formação (cont.) 

 

Sanções e Responsabilidade pelas Violações do Regulamento 

 

Novas Obrigações para as Empresas 

 

Os Diretos dos Titulares 

 

O Consentimento 

 

O Data Protection Officer, qual o perfil adequado? 

 

O Processo de Conformidade 

 

Segurança e o RGPD 

 

Barómetro de avaliação do cumprimento na sua organização 

Preenchimento de questionário de análise com acesso direto aos 

resultados 

 

O RGPD nos Escritórios de Contabilidade  

 

A Segurança dos Dados de Terceiros  

 

Caso de estudo PRIMAVERA – a implementação interna do 

novo regulamento 

 

 


