BEHAVIOUR
MASTERING
STANDARDS

FORMAÇÃO EM GESTÃO DA PRIVACIDADE
ATINJA AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA DESEMPENHAR A
FUNÇÃO DE EU DPO NUMA ORGANIZAÇÃO, SEJA COMO CONSULTOR
INTERNO, EXTERNO, OU COMO EU DATA PROTECTION OFFICER
(DPO) AS-A-SERVICE

Bringing value to you!

Sobre o curso
A certificação EU Data Protection Officer tem como principal objectivo dotar os
participantes das competências necessárias para desempenharem a função de DPO
numa organização, seja como consultor interno, externo ou através do modelo de
prestação de serviços, (Data Protection Officer as-a-service). O curso aborda os conceitos
fundamentais, princípios, funções e responsabilidades, legislação actual, benefícios e as
motivações que tiveram na origem do novo regulamento.
Será aplicada uma metodologia de implementação baseada no modelo PDCA, na
legislação Europeia de protecção de dados, e na função do DPO e seu respectivo
envolvimento nas várias fases desta metodologia. Com base em estudos de caso, será
possível ao participante transferir os conhecimentos adquiridos para a realidade da
sua organização, onde se deve considerar a nova legislação, boas práticas de gestão,
e quaisquer políticas de privacidade implementadas na organização, entre outras
referências.
O curso tem uma duração de 3 dias e prepara para a certificação Behaviour EU Data
Protection Officer (EU-DPO). Esta certificação encontra-se alinhada com a norma ISO
17024 sendo por isso válida a nível internacional.

Quem deve participar?
Profissionais de segurança da informação, consultores e/ou auditores que prestam
serviços de protecção de dados
Profissionais de TI envolvidos na implementação de um programa de RGPD
Consultores e/ou auditores de privacidade e protecção de dados que estejam
envolvidos ou que suportem organizações no cumprimento de conformidade com
os requisitos de protecção de dados da UE

Domine as competências necessárias para desempenhar a função
de EU Data Protection Officer

Compreenda os conceitos e princípios fundamentais sobre privacidade e protecção de dados;
Compreenda as principais funções
e responsabilidades para a protecção de dados, incluindo a função
do DPO, de acordo com o Regulamento EU 2016/679 (GDPR, ou
RGPD);
Domine a framework da Europeia
(UE) para a Protecção de Dados, incluindo a estrutura e conteúdo do
Regulamento EU 2016/679;
Saiba planear, implementar e monitorizar um Programa de Protecção de Dados da UE, e conheça as
responsabilidades relacionadas do
DPO neste programa
Certifique as suas competências
e seja reconhecido internacionalmente como EU DPO.

DPOs designados para organizações públicas ou empresas privadas
Qualquer profissional que queira aprender os fundamentos para a implementação
de um programa de protecção de dados da UE
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Objectivos Gerais
Identificar e conhecer os principais conceitos e terminologia de privacidade e
protecção de dados
Ser capaz de diferenciar e identificar as funções e responsabilidades mais comuns
da protecção de dados na framework RGPD da UE

Metodologia do curso

Conhecer os principais componentes da framework legislativa da UE em matéria
de protecção de dados, incluindo a legislação actual de protecção de dados,
impulsionadores e benefícios da revisão da legislação de protecção de dados da UE
e, estrutura e conteúdo do novo RGPD

O curso apresenta-se num
modelo teórico-prático com:

Compreender o papel do DPO, responsabilidades e requisitos para a protecção
de dados da UE, incluindo os requisitos relacionados com a designação, posição e
tarefas do DPO no novo RGPD
Saber como planear, implementar e monitorizar um programa de protecção de
dados da UE em conformidade com os requisitos do novo RGPD, e compreender a
função do DPO nas várias etapas deste programa
Adquirir o conhecimento necessário para ser bem-sucedido no exame de EU DPO
da Behaviour (ou, BCS) e tornar-se um profissional certificado EU Data Protection
Officer (EU DPO)

Programa
Dia 1 | Introdução aos conceitos e princípios de protecção de dados; Funções e
responsabilidades de protecção de dados, frameworks legislativas da EU de protecção
de dados; Requisitos do DPO
Objectivos e estrutura do curso
Conceitos e princípios fundamentais de privacidade e protecção de dados
Funções e responsabilidades gerais de protecção de dados
Framework legislativa da EU de protecção de dados
Requisitos do DPO para a protecção de dados na UE

Dia 2 | O DPO & o planeamento e implementação para a conformidade com a
Protecção de Dados na UE
Visão geral sobre a metodologia de implementação do RGPD
Planeamento para a implementação de um programa RGPD
O papel do DPO no planeamento de um programa RGPD
Implementação de um programa RGPD
O papel do DPO na implementação de um programa GDPR

Sessões
baseadas
em
exercícios práticos, tendo
por base um estudo de
caso completo, incluindo
discussões e apresentação
dos diversos temas do curso.
Exercício de revisão como
suporte para a realização do
exame.
Para beneficiar dos exercícios
práticos,
o
número
de
participantes no curso é
limitado

A credencial “EU Data Protection
Officer”, ou “EU DPO”, reconhece
que o/a profissional domina o
conhecimento sobre privacidade e
protecção de dados e demonstra que
possuí as competências necessárias
para desempenhar a função de Data
Protection Officer (DPO)(1), e para a
gestão de uma equipa de protecção
de dados, de acordo com os requisitos
do novo RGPD.

(1) Na tradução Portuguesa do regulamento,
designado de Encarregado de Protecção de
Dados

Dia 3 | O DPO & a monitorização para a conformidade com a Protecção de dados da
EU; Exame de Certificação
Monitorizar um programa RGPD
O papel do DPO na monitorização de um programa RGPD
Exame de certificação EU Data Protection Officer

Entidade Formadora Certificada
ÁREAS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO:
Portaria nº 256/2005 de 16 de março
090, 146, 344, 345, 380, 481, 482, 489

BEHAVIOUR
MASTERING
STANDARDS

Pré - Requisitos
Recomenda-se que os participantes
possuam conhecimentos básicos do
Regulamento (EU) 2016/679 de 27
de Abril de 2016 (não sendo requisito
obrigatório).

Exame
O exame “EU Data Protection Officer” aborda os seguintes domínios de competência:
Domínio
Domínio
Domínio
Domínio

1:
2:
3:
4:

Conceitos e princípios de privacidade e protecção de dados
Framework legislativa para protecção de dados da UE
Requisitos do DPO para a protecção de dados na UE
Planear, implementar e monitorizar um programa de protecção de
dados na UE

Linguagem: O exame encontra-se disponível em Inglês e em Português (consultenos para outros idiomas)
Duração: 120 minutos, com resultado de aprovação de 70%

O que vai adquirir?
Os principais conhecimentos
e competências exigidos pelo
mercado para desempenhar a
função de DPO de acordo com
os requisitos do Regulamento
(EU) 2016/679 (GDPR)
Capacidade para aconselhar e
monitorizar a implementação
de um programa de protecção
de dados com base nas
directrizes do European Data
Protection
Board
(antigo
Artigo 29 WP) e outras práticas
internacionais relacionadas
Capacidade de implementar
um programa de protecção de
dados com base na abordagem
do PDCA

Perguntas: O exame é constituído por 6 perguntas de desenvolvimento e os
candidatos podem utilizar toda a documentação disponibilizada durante o curso
O resultado do exame é enviado via e-mail para o candidato no decorrer de 8
semanas após a realização do exame, sendo o resultado do exame apresentado em
nota qualitativa do mesmo: “Aprovado ou Reprovado”
Em caso de não aprovação, os resultados serão acompanhados com a lista dos
domínios em que obteve nota inferior à necessária para aprovação. Nesta situação
o candidato pode repetir o exame gratuitamente (consulte o seu centro de exames
para mais informações e condições aplicáveis)

Informações Gerais
Os custos de registo para a certificação encontram-se incluídos no preço do exame
Manual do curso em Inglês, com cerca de 450 páginas contendo informação,
exemplos práticos e estudo de caso.
Certificado de participação com 21 créditos CPD (Continuing Professional
Development)
Preço do curso: 1.845€ (+IVA)

Valores da Certificação BEHAVIOUR ®
A Certificação Europeia em Melhores Práticas que reconhece os
seus conhecimentos e competências e impulsiona o seu percurso
profissional.

Benefícios do Programa
de Certificação

Demonstra que o profissional
certificado
possuiu
as
competências nas melhores
práticas;
Permite aos empregadores a
tomada de decisões informadas
na selecção de profissionais e
serviços de acordo com as suas
competências
Serve como um incentivo
para
que
o
profissional
melhore de forma contínua
os seus conhecimentos e
competências
Funciona
como
uma
ferramenta, a qual permite às
organizações
empregadoras
medir a eficácia da formação

Entidade Formadora Certificada
ÁREAS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO:
Portaria nº 256/2005 de 16 de março
090, 146, 344, 345, 380, 481, 482, 489

BEHAVIOUR
MASTERING
STANDARDS

Certificação
Após concluir com sucesso o exame, os participantes poderão candidatar-se de
modo a obterem uma das seguintes certificações: “Associate EU Data Protection
Officer” ou “EU Data Protection Officer”, dependendo da sua experiência profissional
Será emitido um certificado aos participantes que, com sucesso, concluam o exame
de certificação e satisfaçam todos os requisitos da certificação a que se candidatam
O programa de certificação EU Data Protection Officer encontra-se alinhado com os
requisitos da norma internacional ISO/IEC 17024
Os requisitos para a certificação “EU Data Protection Officer” são:

Certificação

Exame

Experiência
profissional

Experiência em
Privacidade e
Protecção de Dados

Associate EU
Data Protection
Officer

Exame EU Data
Protection Officer

Não necessita

Não necessita

EU Data
Protection Officer

Exame EU Data
Protection Officer

2 anos
1 ano de experiência
de trabalho em
Privacidade e
Protecção de Dados

Actividades de
Projecto num
total de 200 horas

Contacto e Registo:
Para mais informações contacte-nos:
+351 291 750 250
dpo@xis-group.com
visite a página de internet do curso:
https://www.behaviour-group.com/PT/eu-data-protection-officer-dpo/?lang=en

Sobre a BEHAVIOUR
A BEHAVIOUR é um organismo
Europeu
de
formação
e
certificação que disponibiliza
programas de formação e
certificação
reconhecidos
mundialmente
As
certificações
da
BEHAVIOUR
encontram-se
alinhadas com as melhores
práticas
para
certificação
de pessoas e reconhecem
os seus conhecimentos e
competências
numa
área
específica
A BEHAVIOUR, os seus serviços
de
certificação
(Behaviour
Certification Services, ou, BCS)
e os seus processos seguem os
requisitos da norma ISO 17024
Os cursos de formação da
BEHAVIOUR são criados (e
testados)
por
especialistas
nas
temáticas
abordadas,
e no âmbito de processos
certificados de acordo com os
requisitos da norma ISO 9001
O SGQ da BEHAVIOUR é
certificado ISO 9001:2015 pela
Bureau Veritas, uma certificação
acreditada por dois organismos
acreditadores, IPAC (Portugal) e
UKAS (Reino Unido);
A BEHAVIOUR é, desde 2005,
um organismo especializado
em certificações de segurança
da informação, e privacidade
e
protecção
de
dados.
Actualmente disponibiliza as
certificações de Data Protection
Foundation (DPF), EU Data
Protection Officer (EU DPO) e
Data Protection Lead Auditor
(DPLA) certifications.
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Joaquim Pereira

Profissional formado em Engenharia e em Gestão, trabalha
na área de ICT, gestão, consultoria e formação à mais de 18
anos, tendo-se especializado nas áreas de gestão de projectos
(Metodologias PMI e Prince2), segurança da informação, gestão
de serviços de TI, continuidade de negócio e governança,
nomeadamente na utilização e implementação da framework
COBIT (ISACA) para integração em projectos de auditoria,
implementação e formação.
Certificado por entidades como a ISACA, APMG, PECB,
BEHAVIOUR, EC-Council, (entre outras), respectivamente em
COBIT 4.1 e COBIT 5.0 Foundation, Assessor, implementation
e NIST Cybersecurity e, ITIL, possui ainda certificações
internacionais nos standards ISO 27001 (Foundation,
Practitioner – APMG e Lead Auditor, Lead Implementer – PECB
e BEHAVIOUR) na área de ISMS, tendo em 2016 em Londres
adquirido a certificação em ISO 27001 Practitioner, a convite
da APMG International, dada a experiência em projectos de
consultoria e formação, tendo sido o primeiro profissional
da Península Ibérica com este nível de certificação. Da ECCOUNCIL possui as certificações CEH, CHFI e CCISO.
É ainda certificado nas normas ISO 20000 (Lead Auditor, Lead
Implementer – PECB e BEHAVIOUR e Foundation, Practitioner,
Auditor APMG) na área de ITSMS, ISO 27005 Risk Manager,
ISO 28000 (Lead Auditor e Lead Implementer – PECB e
BEHAVIOUR) na área de Supply Chain Security, ISO 14001
(Lead Auditor – PECB e BEHAVIOUR) na área de EMS, ISO
38500 (IT Governance Manager – PECB e BEHAVIOUR) na área
de governança de TI, ISO 24762 (IT Disaster Recovery – PECB e
BEHAVIOUR) e ISO 22301 (Lead Implementer e Lead Auditor
– PECB e BEHAVIOUR) na área de continuidade de negócios,
trabalhando, nomeadamente, com as normas BS25999 e,
mais recentemente, a norma ISO 22301 (em ISO 22301 desde
2010, já nas primeiras versões drafts e desde a sua divulgação).
Certificado pelo IEFP, é formador dos cursos CISSP e SSCP
(da ISC2) e de preparação para as certificações CISA, CISM,
CGEIT, CRISC da ISACA, tendo sido responsável pela criação
dos respectivos cursos de preparação para estas certificações
da Behaviour. Em BPM, possui experiência de consultoria
e formação, nas áreas de BPM estratégico, modelação de
processos de negócio e alinhamento com as TIs. É especialista
em modelação de processos utilizando BPMN 2.0, na
identificação, modelação e análise de processos de negócio e
na integração/implementação de sistemas BPM.
Foi também responsável pelo desenvolvimento dos programas
de Data Protection Foundation e Data Protection Officer
e responsável pela metodologia de implementação não
só do curso de DPO, mas também de todos os cursos de
implementação ISO da Behaviour.

Vitorino Gouveia

Responsável
pela
Operação,
Consultor
Informático,
Coordenador Pedagógico e Membro de Conselho de
Administração do XIS Group.
Licenciou-se em Engenharia Informática pelo Instituto Superior
Técnico – Universidade de Lisboa (1999), Pós-Graduou-se em
e-Business pelo Instituto Superior de Economia e Gestão –
Universidade de Lisboa (2001) e Mestre em Engenharia de
Software pela Universidade da Madeira (2007).
Entre 1999 e 2004 representou a multinacional KPMG, onde foi
Manager do Departamento de Information Risk Management
e desempenhou projetos vários de auditoria informática
(usando Computer Audit Assisted Techniques :CAAT, análise de
riscos e controlos e benchmarking aos sistemas de informação
usando os modelo COBIT da ISACA e ISO17799- agora 27002),
IT Due Diligence, análise de processos de negócio e consultoria
informática em dezenas de organizações dos mais variados
setores de atividade desde a Indústria, Educação, Saúde,
Banca, Seguros, e Administração Pública.
Em 2004 integrou a In-Formar, Empresa de Formação
Profissional e Serviços S.A. Na In-Formar (empresa do XIS Group)
é membro do conselho de administração, e tem acumulado
experiencia como diretor, coordenador e gestor de projeto
em dezenas de organizações dos vários sectores de atividade,
incluindo a Administração Pública e Administração Local.
Prestou serviços de consultoria informática, implementou
e personalizou soluções informáticas (desenvolvidas à
media, pacotes de software e soluções opensource), definiu
e implementou planos estratégicos para os SI e políticas e
procedimentos de segurança informática (onde é ISO 27001
Fundation Certified Professional).
É hoje o COO- Chief Operating Officer do XIS Group e tem
como responsabilidade a operação e atividade de formação
do Grupo.
EU Data Protection Officer (DPO) certificado, responsável e
consultor especializado em matérias de proteção de dados
em organizações públicas e privadas dos vários sectores de
atividade, orador em vários seminários e conferências sobre
segurança da informação, medidas organizativas para a
garantia de privacidade e proteção de dados pessoais. É
igualmente o responsável pela criação da metodologia e
coordenação da equipa de implementação do Regulamento
Geral de Proteção de Dados (RGPD) no XIS Group.
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