V Curso intensivo sobre o novo regulamento geral de
proteção de dados

Programa

Enquadramento e interpretação do RGPD

(programa provisório)
1.ª Sessão – 09.09.19
1.ª Aula - Apresentação do RGPD, principais novidades e âmbito de aplicação material e territorial – Domingos Soares Farinho
(FDUL)
2.ª Aula – Os princípios relativos ao tratamento de dados pessoais - Tiago Fidalgo de Freitas (FDUL-JurisAPP)
2.ª Sessão – 10.09.19
3.ª Aula - Direitos do titular dos dados pessoais – Gonçalo Fabião (FDUL)
4.º Aula - Deveres do responsável pelo tratamento e subcontratante(s) – Mariana Melo Egídio (FDUL-JurisAPP)
3.ª Sessão – 11.09.19
5.ª Aula - Licitude do tratamento. Em especial: o consentimento e os dados especiais – Jorge Pação (FDUL)
6.ª Aula - O RGPD e a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos – Pedro Delgado Alves (FDUL-CADA)
4.ª Sessão – 12.09.19
7.ª Aula - Regimes especiais: as limitações do artigo 23.º e o Capítulo IX – Jorge Silva Sampaio (FDUL)
8.ª Aula - Encarregado de proteção de dados – Cláudia Monge (FDUL-BAS)
5.ª Sessão – 16.09.19
9.ª Aula - Transferência internacional de dados – Domingos Soares Farinho (FDUL)
10.ª Aula - O contencioso da protecção de dados – José Duarte Coimbra (FDUL-JurisAPP)
6.ª Sessão – 17.09.19
11.º Aula - O controlo administrativo independente. Em especial: a CNPD – Francisco Paes Marques (FDUL)
12.º Aula - Regime sancionatório e aplicação do RGPD – João Marques (CNPD)
7.ª Sessão – 18.09.19
13.ª Aula – Avaliação de impacto de proteção de dados e consulta prévia. Notificação de violação de dados pessoais – Inês Pires
(Abreu Advogados)
14.ª Aula - A jurisprudência do TJUE e a protecção de dados – Rui Lanceiro (FDUL)

Aplicação do RGPD

1.º Workshop – 19.09.19
1.ª Aula - Realização de diagnósticos e análises de risco – Magda Cocco (VdA)
2.ª Aula – Elaboração de procedimentos internos, códigos de conduta, políticas de privacidade e regras vinculativas das empresas –
Inês Antas de Barros (VdA)
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2.º Workshop – 23.09.19
3.ª Aula - Elaboração ou revisão de contratos entre responsáveis pelos tratamento e subcontratantes - Maria da Assunção Cunha
Reis (MLGTS)
4.ª Aula - O lugar dos terceiros: elaboração de termos de confidencialidade e outros documentos contratuais - Jane Kirkby (BAS)
3.º Workshop – 24.09.19
5.ª Aula - Preparação e realização de avaliações de impacto sobre proteção de dados e consultas prévias - Tiago Félix da Costa
(MLGTS)
6.ª Aula - O tratamento dos dados dos trabalhadores – Pedro Madeira de Brito (FDUL/BAS
4.º Workshop – 25.09.19
7.ª Aula - Medidas de segurança e monitorização de proteção de dados – Mário Duarte (LINK)
8.ª Aula - Desenho de um modelo de governo de proteção de dados – Domingos Soares Farinho (FDUL)
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Informações

Todas as sessões serão entre as 18h30 e as 19h45 e entre 20h00 e as 21h15.
Número de vagas: 30 participantes (admitidos segundo ordem de inscrição).
As aulas decorrerão na FDUL na sala 12.27.

Propina: €675,00.
Propina reduzida (€506,25) nos seguintes casos: associados da ANJAP; desembargadores, dirigentes ou trabalhadores do TCA Sul;
membros do CAAD (mediante prova da respetiva condição);
Propina reduzida (€607,50€) para estudantes do ICJP e da FDUL inscritos nos anos letivos 2018-2019 e 2019-2020.
Nota: os descontos não são cumulativos.

Inscrições:
Inscrições online - através do botão respetivo, no menú vermelho, acima nesta página.
Para a modalidade de propina reduzida, deverá selecionar a opção "desconto previsto no curso", antes de selecionar o valor
a pagar, selcionando depois o valor referente à modalidade em que se enquadra e fazendo upload do respetivo comprovativo
da condição.
Não necessita enviar comprovativo dos pagamentos multibanco feitos na sequência da inscrição online.

Todas as entidades que necessitem de emissão prévia de factura, deverão enviar a Nota de encomenda ou Requisição de
factura em nome do ICJP, NIF 506 512 495 para o e-mail icjp@fd.ulisboa.pt identificando nome do participante a inscrever,
nome do curso/conferência e data do mesmo, após efectivação da inscrição online (opção pela modalidade de pagamento
por transferência bancária).
As inscrições ficam confirmadas com a regularização do respetivo pagamento.

Certificados: será emitido a todos aqueles que tenham a inscrição regularizada e que tenham estado presentes em, no mínimo, três
quartos das aulas.

Contactos:
Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
Dra. Telma Oliveira, 2.ª a 6.ª feira das 11h00 às 13h30 e das 14h30 às 19h00.
Telefone: 217 820 265 – Tml.: 933 469 330 - E-mail: icjp@fd.ulisboa.pt
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Ficha Técnica

Coordenação científica
Prof. Doutor Domingos Soares Farinho
Prof. Doutor Rui Tavares Lanceiro
Mestre Tiago Fidalgo de Freitas

Assessoria científica
Dra. Sara Azevedo
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