
FORMAçãO AVANçADA EM RGPD
(NíVEL 2)
Incrementar as Competências Técnicas relativas à implementação do REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Duração: 1 dia

Tipologia: Blended Blended

Para quem?: Administradores, Diretores Gerais, Encarregados de
Proteção de Dados, Diretores Jurídicos, Diretores Financeiros,
Diretores Operacionais, Diretores de Recursos Humanos;
Responsáveis dos Departamentos Administrativo e de Pessoal;
Técnicos de Recursos Humanos e Assessores Jurídicos;
Responsáveis pelos Departamentos de Sistemas de Informação;
Equipas de implementação do RGPD, Público em Geral.

Referência: 1227
Preço: 450,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Conhecer as principais alterações legislativas no
âmbito da proteção de dados dentro das empresas;
Identificar e compreender o alcance dos Interesses Legítimos como
Situação de Licitude para o tratamento de Dados;
Identificar e compreender o alcance do Consentimento como
Situação de Licitude para o tratamento de Dados;
Identificar e definir os contornos dos princípios da Privacidade a
partir da conceção e por defeito;
Identificar as responsabilidades do Responsável do tratamento de
Dados e do Subcontratante;
Identificar e Realizar numa perspetiva introdutória uma avaliação
Prévia do Impacto:
Identificar e conhecer os contornos do regime jurídico das
transferências internacionais de dados.

Métodos: Centrado na partilha de experiências, este curso alterna
os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:exposições pelo formador, complementadas com a
troca de experiências e reflexões com o grupo de participantes;
exercícios de simulação para melhor compreender os temas
abordados;
recurso sistemático ao “ESTUDO de CASO”.

O Domínio dos temas mais complexos do RGPD constitui uma mais-valia para os profissionais que vão ter que trabalhar estas
matérias, por isso dominar temas como Avaliação Prévia do Impacto, Privacidade a partir da Conceção (Privacy by Design) ou
Privacidade por Padrão (Privacy by Default), a Transferência Internacional dos Dados ou Realizar o Teste de Ponderação dos Interesse
Legítimos implicará necessariamente um incremento das Competências Técnicas por parte daqueles profissionais.

Esta formação permite aos participantes:

Tomar conhecimento do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia, que altera substancialmente o



regime vigente e se aplica diretamente na ordem jurídica nacional.
Analisar a estrutura, conceitos, princípios, direitos e obrigações que o referido Regulamento apresenta e os mecanismos que
instituiu para a proteção de dados e conhecer as novas obrigações que aquele Regulamento estabelece e perspetivar as alterações
que a sua implementação vai implicar na empresa.

Programa

Regime jurídico do Regulamento EU 2016/679: introdução e principais alterações.

A proposta de lei 120

O Parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados

Os Interesses Legítimos como Situação de Licitude

Como aferir do Interesse Legítimo
Teste de Proporcionalidade
Exemplos e Casos Práticos

O Consentimento como Situação de Licitude

Conceitos e Regime
O Consentimento dos Trabalhadores
O Consentimento no Marketing
O Consentimento e os Dados de Saúde
Exemplos e Casos Práticos
Minuta de Consentimento

Privacy by Design e Privacy by Default

Regime Jurídico
Casos de Estudo e Casos Práticos

Relações entre Responsável e Subcontratante

Regime Jurídico
Propostas do Grupo de Trabalho do Artigo 29
Responsabilidade Contraordenacional, Civil e Criminal
Exemplos e Casos Práticos
Minuta de Acordo de Privacidade de Dados (PDA)

As Avaliações Prévias do Impacto (D’ PIAS)

A proteção da informação
Autodeterminação Informacional
O Processo para a Realização da Avaliação Prévia do Impacto (D’ PIA)
Para que serve uma Avaliação Prévia do Impacto (D’ PIA)
Quando devem ser realizadas as Avaliações Prévias do Impacto?
O B’ PIA (Breaf PIA)
Os critérios do Grupo de Trabalho do Artigo 29
Quando não é obrigatório fazer uma API?
É obrigatório publicar uma Avaliação Prévia do Impacto?
Quem está Obrigado a Realizar a API?
Em que situações é obrigatório realizar uma API?
Modelo de API
Os Testes de Proporcionalidade
Medidas de Mitigação do Risco
Quem é responsável interno pela realização de uma Avaliação Prévia do Impacto?

Transferências de Dados

O Princípio Geral das Transferências



As Decisões de Adequação
Transferências Sujeitas a Garantias
Regras Aplicáveis às Empresas
Transferências Não Autorizadas
Derrogações Para Situações Específicas

 

Após a Formação em sala

Duas sessões síncronas à distância de 90 minutos para apoio à aplicação das avaliações prévias de impacto (PIA’s).

Advantages

10% de desconto para todos os formandos que tenham frequentado os seguintes cursos Inter Empresas:

O novo regulamento geral de proteção de dados (RGPD).
Preparação de responsáveis e encarregados de proteção de dados.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1227

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1227

Lisboa

20 Nov - 07 Dez 2018 04 Fev - 18 Fev 2019 20 Mai - 03 Jun 2019
26 Set - 11 Out 2019 03 Dez - 17 Dez 2019

Porto

17 Mai - 31 Mai 2019 02 Dez - 16 Dez 2019



CóDIGO DO TRABALHO
A Legislação Laboral ao serviço de Gestão

Duração: 3 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Técnicos de Recursos Humanos, Diretores
Financeiros, empresários, que pretendam conhecer os mecanismos
legais que o código do trabalho contempla.

Referência: 544
Preço: 990,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os Participantes deverão ser
capazes de:Conhecer e compreender o que distingue uma relação
laboral de outras relações de trabalho. Exemplificação de
diferentes relações laborais;
Enumerar e compreender o alcance dos direitos e deveres da
Entidade Empregadora e do Trabalhador;
Enumerar os vários tipos de contratos de trabalho e regimes
específicos;
Conhecer os Conceitos relacionados com tempo de trabalho, como
o Período Normal de trabalho, horário de trabalho, banco de horas,
adaptabilidade, entre outros;
Enumerar tipos de flexibilidade laboral e regimes legais previstos
existentes na lei laboral portuguesa para melhor gestão do tempo
laboral;
Determinar tipos de faltas e respetivas consequências na
prestação laboral;
Conhecer o regime de ausências a título de férias e feriados bem
como as licenças laborais;
Conhecer os conceitos de categoria e função, distinguindo-os;
Enumerar regras legais sobre a categoria designadamente
conceitos como mobilidade funcional;
Enumerar as formas de cessação do contrato de trabalho;
Identificar quando e como se aplicam as diversas formas de
cessação do contrato de trabalho;
Conhecer os procedimentos necessários à cessação do contrato de
trabalho pela entidade empregadora e pelo Trabalhador;
Enumerar e conhecer alternativas à cessação do contrato de
trabalho;
Determinar as consequências práticas e antecipar as medidas
adequadas a uma equilibrada gestão de recursos humanos.

Métodos: Exposição temática;
Exemplos práticos/Case Studies;
Análise e discussão de situações apresentadas pelos participantes.

 BEST  O conhecimento do código do trabalho, a identificação dos seus princípios e regras basilares nas quais assenta, o início,
vigência e cessação do contrato de trabalho passando pelo inestimável conhecimento da organização racional e inteligente dos
tempos de trabalho, são hoje ferramentas imprescindíveis e competências absolutamente necessárias.

A aplicação criteriosa e imaginativa das soluções legais, hoje múltiplas e variadas, são recursos essenciais para distinguir a sua
empresa pela qualidade do relacionamento humano, do nível da sua competência e da racionalidade dos seus procedimentos.

Tais as propostas e objetivos do curso de formação Código do trabalho:

prático, formativo e informativo;
sobre o mundo da legislação laboral.



Programa

Natureza do Contrato de Trabalho

Noção e elementos essenciais de Contrato de Trabalho.
Figuras Afins do Contrato de Trabalho:

Contrato de Prestação de Serviços;
Contrato de Agência;
Contrato de mandato;
Contratos Equiparados.

Legislação Aplicável: Código de Trabalho, Instrumentos de Regulamentação Coletiva e Regulamento Interno.

Formação do Contrato de Trabalho

Capacidade e legitimidade.
Promessa de Contrato de Trabalho.
Período Experimental.
Cláusulas típicas do Contrato de Trabalho.
Pacto de Permanência.
Pacto de Exclusividade.

As diversas modalidades do contrato de trabalho

Introdução. Regra Geral.
Contrato de trabalho a termo resolutivo:

Noções gerais;
Admissibilidade e forma;
Duração do contrato a termo incerto;
Duração do contrato a termo certo;
Renovação do contrato a termo certo;
Renovação extraordinária do contrato a termo certo;
Cessação. Compensação.

Contrato de trabalho a termo de muito curta duração:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho a tempo parcial:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho intermitente:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho em comissão de serviço:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho em regime de teletrabalho:
Noções gerais;
Regime.

Contrato de trabalho temporário:
Noções gerais;
Regime.

Outros Regimes Especiais:
Contrato de Trabalho com Menores;
Contrato de Trabalho com Trabalhadores Deficientes e com doença cronica;
Contrato de Trabalho com Estudantes;
Contrato de Trabalho com Grávidas, Puérperas e Lactantes;
Contrato de Trabalho com Estrangeiros.

Duração e Organização do Tempo de Trabalho

Introdução.
Noções:



Tempo de Trabalho;
Horário de Trabalho;
Período Normal de Trabalho.

Duração do Trabalho e Direito ao Descanso:
Intervalos de descanso obrigatórios;
Trabalho Suplementar. Modalidade e Retribuição;
Isenção de Horário de Trabalho;
Noção e Modalidades.

Distribuição do Tempo de Trabalho:
Banco de Horas. Noção, Modalidades e Formas de compensação;
Trabalho por Turnos;
Trabalho Noturno.

Feriados:
Obrigatórios;
Regime das Pontes;
Retribuição da prestação em feriados.

Faltas:
Noção e Classificação;
Faltas Justificadas:

Licença de Parentalidade;
Assistência a Filhos;

Faltas Injustificadas;
Férias:

Direito e Duração;
Marcação e Gozo efetivo;
Retribuição de Férias;
Caso Especial: Licença sem Retribuição;
Comunicações Obrigatórias relativas a Organização e Duração de Tempo de Trabalho.

Atividade do Trabalhador

Da Atividade do Trabalhador. Noção. Disponibilidade ou obrigatoriedade?
Categoria e Função.
Obrigatoriedade de prestação de Funções Afins ou Funcionalmente ligadas.
Variação da atividade Laboral: Mobilidade Funcional.
Mudança de Categoria. Obrigatória ou facultativa?
Direito do Trabalhador à Ocupação Efetiva.

Retribuição

Noção de Retribuição. Importância e Consequências legais.
Tipos de Retribuição: Espécie ou em dinheiro.
Princípios da Remuneração:

Irredutibilidade;
Suficiência Salarial;
Igualdade Remuneratória;
Intangibilidade.

Modo, lugar e tempo de pagamento da retribuição.
Consequências da Falta de Pagamento da Retribuição.

O Direito à Personalidade no Código de Trabalho

Liberdade de Expressão e de Opinião.
Integridade Física e Moral. Mobbing.
Proteção de Dados Pessoais.
Dados Biométricos.
Utilização de Meios de Vigilância.

O regime da cessação do contrato de trabalho

Princípios gerais do regime da cessação do contrato de trabalho.



Caducidade do contrato de trabalho.
Revogação do contrato de trabalho. Mutuo Acordo:

Regime Geral;
Acordo com direito a subsidio desemprego pelo Trabalhador.

Cessação por iniciativa do empregador:
Despedimento Coletivo;
Despedimento por Extinção Posto de Trabalho;
Despedimento por Inadaptação;
Encerramento definitivo;
Despedimento com Justa Causa. Remissão.

Cessação por iniciativa do trabalhador:
Denúncia do Contrato de Trabalho. Aviso Prévio;
Resolução com Justa Causa;
Abandono de Trabalho.

Procedimentos Disciplinares e Sanções

Poder Disciplinar da Entidade Empregadora.
Processo Disciplinar: Tramitação.
Sanções aplicáveis ao Trabalhador: tipos e escolha.

O despedimento com justa causa

O conceito de justa causa. Tipologia legal.
Tramitação.
Decisão de Despedimento: Fundamentos e Consequência.
Créditos laborais pós-despedimento.
Ilicitude do Despedimento: Compensação ou Reintegração.

Advantages

Pretende-se com este curso habilitar os formandos a conhecer os mecanismos legais que a Lei Laboral Portuguesa  lhes confere
para melhor poder rentabilizar os recursos humanos, nomeadamente:

conhecer o que distingue o Contrato de Trabalho dos restantes, designadamente da Prestação de Serviços, de forma a tomar  a
melhor opção com relação a vínculo e custos com RH;
compreender o regime dos vários tipos de Contratos de Trabalho e Modalidades de Organização da Duração do Trabalho de
modo  a poder optar pela melhor solução para a empresa com relação à rentabilidade de trabalhador e polivalência que lhe
pode ser exigida;
propor uma nova visão sobre as possibilidades de fazer cessar Contratos de Trabalho ao abrigo da lei mas com menor custo e
exigência.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/544

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 544

Lisboa

10 Dez - 12 Dez 2018 24 Jan - 25 Jan 2019 20 Mai - 21 Mai 2019
23 Set - 24 Set 2019 09 Dez - 10 Dez 2019



O NOVO REGULAMENTO GERAL DE PROTEçãO DE DADOS (RGPD)
As alterações legislativas no âmbito da proteção de dados

Duração: 1 dia

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Administradores
Diretores Gerais
Diretores Jurídicos
Diretores Financeiros
Diretores Operacionais
Diretores de Recursos Humanos
Responsáveis dos Departamentos Administrativo e de Pessoal
Técnicos de Recursos Humanos e Assessores Jurídicos
Responsáveis pelos Departamentos de Sistemas de Informação
Público em geral

Referência: 1181
Preço: 350,00 € (iva não incluído)

Objetivos: Esta formação permite aos participantes:tomar
conhecimento do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados
(RGPD) da União Europeia, que altera substancialmente o regime
vigente e se aplica diretamente na ordem jurídica nacional;
analisar a estrutura, conceitos, princípios, direitos e obrigações que
o referido Regulamento apresenta e os mecanismos que instituiu
para a proteção de dados e conhecer as novas obrigações que
aquele Regulamento estabelece e perspetivar as alterações que a
sua implementação vai implicar na empresa.
No final do Curso, os participantes devem ser capazes de:conhecer
as principais alterações legislativas no âmbito da proteção de
dados dentro das empresas;
identificar e compreender o alcance do novo Regulamento Geral de
Proteção de Dados como conjunto de instrumentos operativos,
utilizáveis na gestão dos Recursos Humanos;
conhecer os mecanismos que o regulamento instituiu para a
proteção de dados, bem como as novas obrigações que vem
estabelecer;
conhecer as novas regras sobre a validade do consentimento;
conhecer as novas regras sobre notificações de violações de dados
pessoais;
conhecer a data de entrada em vigor.

Métodos: Centrado na partilha de experiências, este curso alterna
os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de
participantes:exposições pelo formador, complementadas com a
troca de experiências e reflexões com o grupo de participantes;
exercícios de simulação para melhor compreender os temas
abordados;
recurso sistemático ao “ESTUDO de CASO”.

Desde o dia 04 de Maio de 2016 que a União Europeia tem um novo quadro normativo para a proteção de dados. Contrariamente ao
que existe atualmente, em que existem 28 legislações diferentes, que impedem não apenas o desenvolvimento dos negócios mas
também a possibilidade de exercício dos direitos dos titulares dos dados, todo o espaço da UE passará agora a ter um ordenamento
comum nesta matéria.

Conheça a nossa oferta de Consultoria em RGPD.

Programa

Regime jurídico do Regulamento EU 2016/679 e o seu impacto na gestão dos Recursos Humanos

Dados Pessoais

Conceito



Os Tipos de Tratamento de Dados

Conceito

Aplicação Territorial

A Licitude do Tratamento de Dados

Princípios relativos ao tratamento de dados pessoais

Direitos do titular dos dados

Os Direitos ARCO
Direito à Portabilidade
Direito ao apagamento dos dados («direito a ser esquecido»)
A proibição do Profiling

Responsabilidade do responsável pelo tratamento e Subcontratantes

As Obrigações de Registo de Dados

A Obrigação de Comunicação à Autoridade de Controlo e ao Responsável

As Avaliações Prévias de Impacto (DPIA)

Segurança dos dados pessoais

É necessária a contratação de “encarregado da proteção de dados”?

O Encarregado da proteção de dados
Funções do encarregado da proteção de dados
Competências

Códigos de conduta e certificação

Novo quadro jurídico de direitos dos trabalhadores no âmbito da Proteção de Dados

Tratamento de dados pessoais sensíveis no contexto Laboral – Regime Jurídico Especial

Gestão de trabalhadores e Processamento de Remuneração
Controlo de Assiduidade e sistemas biométricos
Sanções disciplinares
Medicina no trabalho
Realização de testes de alcoolemia e consumo de drogas
Controlo de chamadas telefónicas, e-mail e internet
Videovigilância
Gravação de chamadas
Geolocalização

Tratamento de dados pessoais, monotorização e controlo dos trabalhos

Novo Quadro Jurídico Especifico de obrigações de proteção de dados pessoais dos trabalhadores

Sanções e Responsabilidades dos órgãos de gestão de recursos humanos pela violação do regulamento

Obrigações em caso de violação de dados pessoais.

Cooperação da Direção de Recursos Humanos com o encarregado da proteção de dados



Plano de ação para a proteção de dados pessoais dos Titulares dos Direitos

Data de entrada em vigor.

Guião Genérico para a Implementação do Regulamento

A “Due Diligence” Interna

Consultoria em RGPD

Conheça a nossa oferta de Consultoria em RGPD.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1181

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 1181

Lisboa

26 Nov - 26 Nov 2018 21 Jan - 21 Jan 2019 01 Abr - 01 Abr 2019
05 Jul - 05 Jul 2019 08 Out - 08 Out 2019 29 Nov - 29 Nov 2019

Porto

06 Dez - 06 Dez 2018 08 Abr - 08 Abr 2019 06 Dez - 06 Dez 2019



REGULAMENTO GERAL DE PROTEçãO DE DADOS (RGPD) - ÁREA FINANCEIRA
Implicações da área financeira

Duração: 0.5 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: diretores gerais (CEO),
diretores financeiros (CFO),
ontabilistas certificados (CC),
técnicos de contabilidade.

Referência: 1223
Preço: 220,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Conhecer a legislação aplicável e os riscos inerentes;
Saber interpretar os conceitos relevantes;
Fazer o diagnóstico da situação;
Elaborar um plano de implementação;
Monitorizar o sistema.

Métodos: Exposição e estudo de casos.

O Regulamento entra em vigor a 25 de maio de 2018 e tem implicações relevantes nos processos, procedimentos e acessos e uso de
dados pessoais, com elevadas penalizações por incumprimento.

Está a organização consciente dos riscos e preparada com a sua implementação?

Conheça a legislação, interprete os conceitos, faça um levantamento dos riscos, desenhe um plano de implementação, implemente as
medidas e monitorize o cumprimento

Conheça a nossa oferta de Consultoria em RGPD.

Programa

Legislação aplicável, objetivos, riscos relevantes e entrada em vigor

Principais conceitos e definições

Diagnóstico da situação

Dados sujeitos a proteção.
Avaliação do impacto (AIPD):

Matriz de risco.
Processos relevantes na área financeira:

CRM – clientes particulares;
Fornecedores e outros prestadores;
Tesouraria (pagamentos e recebimentos);
Processamento de salários.

Subcontratação:
Consultores externos;
Serviços partilhados;
Prestadores de serviços.

Sistemas de informação e cibersegurança:
Acessos e níveis de autorização;
Processamento e arquivo de dados;
Cloud computing.

Estudo de caso



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1223

Plano de implementação

Encarregado de proteção de dados (DPO).
Documentação e registo.
Informação, consentimento e exercício de direitos dos titulares dos dados.
Monitorização do sistema (“ongoing concern”).
Estudo de caso.

Deveres e prazos no caso de violação de segurança

Advantages

Aplicação segmentada na área financeira e estudo de casos.

Consultoria em RGPD

Conheça a nossa oferta de Consultoria em RGPD.



PREPARAçãO DE RESPONSáVEIS E ENCARREGADOS DE PROTEçãO DE DADOS (EPD -
DPO)
Implementar o novo regulamento geral de proteção de dados

Duração: 5 dias

Tipologia: Full immersion Blended

Para quem?: Este curso é dirigido a Gestores, Técnicos Superiores,
Assistentes Técnicos e todos os colaboradores da empresa,
designados para exercer funções de Encarregado de Proteção de
Dados, em todos os setores.

Referência: 1218
Preço: 1.550,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:Conhecer a problemática da proteção de dados
pessoais segundo o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho;
Identificar as funções específicas do encarregado de proteção de
dados;
Identificar as fases da Auditoria Interna de Implementação do
Regulamento;
Identificar GAPS existentes entre a prática e o exigido no
Regulamento;
Propor a adoção de medidas essenciais ao cumprimento do
estatuído no Regulamento.

Métodos: Pedagogia ativa que intercala sessões presenciais e à
distância para apoio à implementação do novo regime geral do
regulamento de proteção de dados e que recorre a:Métodos ativos,
através da resolução de casos práticos;
Método interrogativa através de resposta a questões dos
formandos;
Método expositivo.

Este curso trata as normas específicas que regem as funções do responsável e encarregado de dados (EPD - DPO) e que visam a
identificação do processo de implementação do novo regime geral do regulamento de proteção de dados.

Um curso de aplicação prática que contempla o apoio aos formandos do novo regime geral do regulamento de proteção de dados, ao
longo de 5 semanas, através de aulas virtuais.

Conheça a nossa oferta de Consultoria em RGPD.

Programa



O direito de proteção de dados da União Europeia e a projeção no direito interno

O novo quadro europeu de proteção de dados: conceitos e princípios no Regulamento Geral de Proteção de Dados.
Os direitos dos titulares de dados.

A proteção de dados no direito do trabalho

As bases de dados biométricos para controlo do acesso e saída do trabalhador do local de trabalho.
Os testes médicos permitidos.
O controlo da taxa de alcoolémia e de substâncias psicotrópicas.
O tratamento de dados em centrais telefónicas, o controlo do e-mail e do acesso à internet.

A videovigilância e a compressão da privacidade

O uso de Geolocalização (GPS)

O direito de proteção de dados da União Europeia e a projeção no direito interno

Segurança e avaliação de impacto do tratamento de dados.
Códigos de conduta e certificação.
Estatuto da Autoridade de Controlo.
Aplicação de sanções e vias de recurso.
Análise de Jurisprudência.
A figura do encarregado de proteção de dados e o papel do responsável pelo tratamento de dados à escala da EU.

O Encarregado de Proteção de Dados no regime da Lei da Proteção de Dados (LPD)

O Encarregado de Proteção de Dados no regime do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).
A Obrigatoriedade de Nomeação.
As Competências do Encarregado de Proteção de Dados:

Competências Comportamentais;
Competências Técnicas.

Recrutar Encarregados de Proteção de Dados (EPD)

Funções do Encarregado de Proteção de Dados (EPD)

Funções Principais.
Funções de Complementaridade.

EPD Ponto de Contacto Institucional

Contactos com os Titulares dos Dados

Contactos com Subcontratantes

Metodologias de Resposta aos Pedidos

Guião de Auditoria

Procedimentos técnicos e operacionais do EPD.
Sistemas de Controlo de Gestão da Proteção de Dados.

Metodologia e Plano Operacional do EPD

Plano de Implementação do RGPD

Auditoria Inicial.
Relatório Analítico de Conformidade.
Medidas Corretivas.
Formação.



Auditorias.

Advantages

Forte componente Prática;
Identificação precisa das fases da Auditoria de Implementação;
Acesso a formulários específicos utilizados nas várias fases de implementação das medidas a adotar;
Criação de Códigos de Conduta;
Acesso a Jurisprudência.

Consultoria em RGPD

Conheça a nossa oferta de Consultoria em RGPD.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/1218

Datas e cidades: 01 Novembro 2018 – Referência: 1218

Lisboa

15 Nov - 20 Dez 2018 25 Fev - 12 Abr 2019 06 Mai - 26 Jun 2019
16 Set - 31 Out 2019 11 Nov - 19 Dez 2019

Porto

08 Mai - 27 Jun 2019 10 Out - 29 Nov 2019



OS ASPETOS JURíDICOS DAS COMPRAS
Abordagem específica sobre os aspetos jurídicos e mecanismos legais dos contratos de compras a estabelecer com os seus
fornecedores

Duração: 2 dias

Tipologia: Full immersion Presencial

Para quem?: Compradores chamados a negociar as cláusulas
jurídicas, a apreender as condições gerais de venda e as propostas
dos fornecedores.

Referência: 431
Preço: 850,00 € (iva não incluído)

Objetivos: No final da formação os participantes deverão ser
capazes de:redigir contratos que incorporam todos os aspetos
jurídicos e contratuais necessários e relevantes e proporcionadores
de relações de fornecimento sem risco ou integrando, nos seus
contratos, cláusulas que os minimizem;
executar a redação de uma consulta, conhecer as especificidades
das condições gerais de compra e de venda para adaptar às regras
gerais cada tipo de compra da sua empresa;
Conhecer as Claúsulas Gerais e Particulares dos Contratos de
Compra e Venda, bem como, quais as que devem utilizar ou
restringir nos contratos da sua empresa.

Métodos: O formador alterna contributos precisos em matéria
jurídica, trabalhos em grupo sobre exemplos de condições gerais
de vendas e de compras.
Apresenta os pontos-chave dos contratos de compras com troca de
pontos de vista e debate com os participantes.

Este curso permite-lhe obter competências específicas sobre os aspetos jurídicos das compras para elaboração de contratos de
compra e venda, eliminando riscos associados não só na redação do contrato mas também na execução e extinção do mesmo.

Programa

Noções Gerais

O que é um contrato. Identificar vários.
Tipos de contratos.
O contrato de compra e venda.

A fase pré-contratual do contrato

Proposta, recepção, aceitação.
Responsabilidade pré-contratual.

A formação do contrato

Princípios gerais.
Vícios na formação do contrato.

Execução do contrato

Extinção do contrato

Cumprimento Integral.
Revogação.
Caducidade.
Dação em Cumprimento.



Compensação.

O Contrato de Compra e Venda

Forma.
Efeitos.
Obrigações das partes.

As Claúsulas Contratuais

Cláusulas Contratuais Gerais.
Cláusulas Contratuais Particulares.
Cláusulas Proibidas. Efeitos.
Contratos com Cláusulas Contratuais.

O Incumprimento

Tipos de Incumprimento e como detectá-lo.
Prevenção do Incumprimento – Garantias.
Cláusula Penal.
Resolução, Arbitragem, Cobrança.

Normas de Direito Internacional

Incoterms.
Os riscos nos contratos internacionais.

Advantages

Este curso dotará o comprador dos conhecimentos jurídicos essenciais no âmbito das compras e contratação.
Especial atenção para a eliminação dos riscos jurídicos associados à redação, execução e extinção do contrato de compra.



Tel. 213 303 166
URL: https://www.cegoc.pt/431

Datas e cidades: 02 Novembro 2018 – Referência: 431

Lisboa

29 Nov - 30 Nov 2018




