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Onde fazer
uma formação
em proteção de dados

Com as coimas a ser aplicadas já a partir de 25 de maio em todo o território europeu, empresas,
ONG e administrações públicas não têm tempo a perder. O RGPD é o tema do momento na formação.
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O Regulamento Geral de Proteção
de Dados (RGPD) já se encontra em

vigor. Não é uma novidade. O que
vai ser novo é a sua aplicação com

enforcementjá a partir de 25 de maio

em toda União Europeia, tendo
como objetivo a definição de um
novo regime jurídico de proteção
das pessoas singulares, no que diz

respeito ao tratamento de dados

pessoais e à livre circulação desses

dados. Um avanço face à atual lei da

selva em que vivemos, que promete
mão pesada para os incumpridores.

O RGPD é pela sua importância e

pela dimensão do universo que
abrange, o tema do momento na

formação. Onde aprender sobre o

tema? Que formação fazer? Que
programa escolher? Em que escola?

Uma curta investigação levada a

cabo pelo Jornal Económico permi-
te concluir que oferta há e diversifi-

cada, tanto no que respeita à duração
dos programas como à sua calenda-

rização. Por exemplo, os reputados
Instituto de Ciências Jurídico Políti-
cas e Centro de Investigação de Di-
reito Público da Faculdade de Direi-
to da Universidade de Lisboa têm,
desde 2012, um projeto de investi-

gação sobre a Regulação Constitu-
cional do Ciberespaço, o qual inclui

o estudo do Direito de Proteção de

Dados. Raquel Alexandra Brízida
Castro, subdiretora da Faculdade de

Direito e investigadora principal do

Centro de Investigação em Direito
Público do Instituto de Ciências Ju-

rídico-Políticas da mesma Faculdade

explicou ao Jornal Económico que
"o Centro de Investigação de Direito
Privado tem focado a sua atenção no

impacto empresarial do RGPD".
Nesse âmbito, realizou, já, este

ano um conjunto assinalável de for-

mações, tendo outras preparadas

para arrancar em breve. "Estão ainda

agendados até ao final de 2018: I
Jornadas de Proteção de Dados e

Empresas, dia 3 de maio; o II Curso
Intensivo de Fintech, com um mó-
dulo dedicado ao Direito da Prote-

ção de Dados, em novembro de

2018; e a I Pós-graduação em Prote-

ção de Dados e Empresas, a partir de

outubro de 2018."
Também na Faculdade de Direito

da Universidade Católica Portugue-
sa, outra prestigiada instituição na
área do Direito, o tema tem prima-
zia. Em 2017 foi lançada a primeira
edição do Programa de Regulamen-
tação Geral de Proteção de Dados

que já vai para a sua terceira edição.
"Teve muita procura, pelo que tive-
mos que elaborar duas novas turmas

para além da prevista", adianta ao

Jornal Económico, Luís Cardoso,
Diretor da Formação de Executivos
da Católica-Lisbon. O professor ex-

plica que o programa "é muito
abrangente e completo", o que tam-
bém justifica a grande procura que
teve por parte do mercado, sem es-

quecer a importância e o impacto
que o novo regulamento vai ter nas

empresas.

"Este regulamento vai ser trans-
versal a todas as organizações, com
diferentes implicações em função da

sua indústria, dimensão e visão es-

tratégica. A privacidade e proteção
de dados irão passar a ser parte inte-

grante de cada processo organiza-
cional, e nós queremos ser os parcei-
ros de formação dos executivos e das

empresas portuguesas".
No Porto, a Universidade Portu-

calense tem vindo igualmente a dar

prioridade ao tema. Numa parceria
com a Sociedade de Advogados Nu-
no Cerejeira Namora, Pedro Mari-
nho Falcão & Associados, arrancou,
no final de abril, a segunda edição da

formação sobre o Regulamento Ge-
ral de Proteção de Dados. O curso

conta novamente com a participa-
ção da equipa de Proteção de Dados
desta firma, que dará uma "formação
sólida no âmbito jurídico", com a

adição de Carlos Batalhão, especia-
lista em Direito Administrativo, ár-
bitro do Centro de Arbitragem Ad-
ministrativa e investigador do Nú-
cleo de Estudos de Direito das Au-

tarquias Locais da UMinho; João
Barreto, pós-graduado em Intelli-

gence Management and Security,
pela Universidade Nova e certifica-
do em DPO (Data Protection Offi-
cer), atualmente VP of Strategic
Marketing da S2lsec a nível mun-
dial; Marcos Carreda, orientador do

master em Proteção de Dados da
Universidade de Santiago de Com-

postela. O curso tem como objetivo



ajudar a identificar e compreender o

alcance do RGPD. Os promotores
dizem que, dada a sua vertente
"muito prática", no final, os alunos

serão capazes de "conhecer as princi-
pais alterações legislativas no âmbito
da proteção de dados dentro das em-

presas e instituições nas quais exer-
cem funções ou das quais são con-
sultores".

Numa outra instituição privada, a

Universidade Europeia encontra-se
outra reputada especialista na maté-
ria: Raquel Soares, Diretora da Esco-
la de Ciências Sociais e Empresa-
riais, para quem "o impacto imedia-
to da aplicação do RGPD na vida dos

cidadãos e das organizações convida

as instituições de ensino superior a

uma intervenção ao nível da oferta
formativa especializada".

Além da pós-graduação em Ci-
bersegurança, que promove pelo se-

gundo ano consecutivo, a Universi-
dade Europeia inicia este ano um se-

gundo curso dedicado em exclusivo

às questões do RGPD com a primei-
ra edição da pós-graduação em Pro-

teção de Dados sob a coordenação do

professor Jorge Cobra. O curso, ex-

plica Raquel Soares, tem como obje-
tivo dotar, em particular, os Encarre-

gados de Proteção de Dados (EPD)

de conhecimentos que lhes permi-
tam adequar qualquer organização
aos novos desafios do RGPD. No en-

tanto, só deverá estar disponível
após a aprovação da legislação nacio-
nal sobre esta matéria, que ainda se

encontra em discussão no Parlamen-

to, de forma a, justifica Raquel Soa-

res, "proporcionar conteúdos o mais

atualizados possíveis e de acordo

com a nova legislação em vigor".
Para quem esteja mesmo a norte

de Portugal, a Universidade do Mi-
nho tem um mestrado em Direito e

Informática, pioneiro no país, em

que uma disciplina é precisamente
Privacidade e Proteção de Dados
Pessoais. Por outro lado, em março

promoveu um curso intensivo de

Proteção de Dados, com represen-
tantes da Comissão Nacional de Pro-

teção de Dados entre os formadores,

e, em maio, realiza, através da UMi-
nho Executive, a quarta edição do

curso Implementação do Regula-
mento Geral de Proteção de Dados

Pessoais nas Organizações. Há ainda

seminários sobre o tema em cursos

dos departamentos de Gestão, Socio-

logia, Informática e Sistemas de In-
formação, bem como ações de sensi-

bilização, algumas gratuitas, na Esco-

la de Engenharia, TecMinho, Centro

para a Valorização de Resíduos e As-

sociação dos Antigos Estudantes.

"O cumprimento do regulamento
é uma jornada contínua, por isso,

nunca é tarde para começar pois
qualquer passo dado nos coloca
num nível de conformidade melhor

que o anterior", sublinhavam, re-
centemente, ao Jornal Económico,

João Ribeiro da Costa, Head of Di-
gital Transformation Católica-Lis-
bon e Jorge Pereira da Silva, Dean
Faculdade de Direito da Universi-
dade Católica, coordenadores do

Programa RGPD da Católica, que
junta duas das suas faculdades - Di-
reito e Economia. •
O impacto imediato
da aplicação do RGPD

na vida dos cidadãos
e das organizações
convida as instituições
de ensino superior
a uma intervenção
ao nível da oferta
formativa
especializada




