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ESCLARECIMENTO O Insti-
tuto Pedro Nunes promoveu
esta semana um workshop so-
bre "O Regulamento Geral de
Protecção de Dados" (RGPD),
uma iniciativa que teve lotação
esgotada com a participação
de instituições e empresas que
usam e tratam dados pessoais.
Sofia Riço Calado, advogada
da sociedade SRS Advogados,
e Constantino Ferreira, Ciber-
security Business Developer da
empresa Dognaedis, foram os
oradores convidados da ses-
são. 

O evento contou com cerca
de 140 inscritos, representando
tanto empresas de base tecno-
lógica, como outras PME e di-
versas associações empresa-
riais e instituições públicas,
tendo «resultado num intenso

e rico debate sobre a imple-
mentação deste relevante Re-
gulamento, a 72 dias da sua en-
trada em vigor».Durante a ma-
nhã, o objectivo foi combinar
o enquadramento formal e ju-
rídico do RGPD com a sua apli-
cação prática, tendo sido foi
abordadas noções fundamen-
tais e questões relacionadas
com incidência, sanções, direi-
tos e deveres, novas obrigações
para as empresas e instituições
e várias indicações práticas e
técnicas sobre como colocar
em prática as medidas neces-
sárias ao cumprimento do
RGPD.Da parte da tarde, a ini-
ciativa foi mais vocacionada
para as empresas essencial-
mente tecnológicas, que tra-
tam dados pessoais como
parte essencial da sua activi-

dade ou modelo de negócio e
que, por esta razão, apresen-
tam preocupações acrescidas
quanto ao cumprimento das
disposições do RGPD. Foram
analisados temas como o pa-
pel do Data Protection Officer,
as avaliações de impacto, a se-
gurança informática vs o
RGPD, a subcontratação de en-
tidades responsáveis pelo tra-
tamento de dados pessoais e a
transmissão de dados pes-
soais.O workshop sobre “O
Regulamento Geral de Protec-
ção de Dados” é parte inte-
grante do Programa INOV-C
2020, sendo o projecto co-fi-
nanciado pelo Programa Cen-
tro 2020, Portugal 2020 e
União Europeia, através do
Fundo Europeu de Desenvol-
vimento Regional (FEDER). |
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