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Decorrido um ano sobre o início de aplicação do RGPD, impõe-se fazer um balanço sobre desafios e dificuldades 

na implementação deste exigente normativo, quer ao nível das empresas, quer da administração pública.  

 

O tema tem uma renovada importância dada a existência de um acordo político sobre os textos da lei de execução 

do RGPD e da lei orgânica da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD).  

 

Importa, neste âmbito, perceber quais as novidades que a lei de implementação vai introduzir e o seu impacto 

nas organizações, desde a muito discutida possibilidade de dispensa de coimas a entidades públicas por um prazo 

de três anos, ao tratamento de dados de saúde e em contexto laboral.  

 

• E a lei orgânica vai permitir à CNPD exercer convenientemente a sua missão?  

• Por seu turno, estão as organizações suficientemente capacitadas em meios humanos e financeiros 

para implementar convenientemente o RGPD?  

• E como tem corrido este primeiro ano de atividade dos DPO? 

• Quais são as dificuldades sentidas e as aspirações desta nova figura do sistema de controlo interno 

das organizações? 
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Programa 
 

19:00 – 19:30    Receção aos Participantes | Secretariado da APDSI 

 

19:30 – 19:45    SESSÃO DE ABERTURA E BOAS-VINDAS 

Maria Helena Monteiro | Presidente da Direção da APDSI 

 

19:45 – 20:30    A NOVA LEI SOBRE O RGPD – PREVISTA PARA JULHO DE 2019 

• O Porquê do seu atraso? 

• O que vai introduzir de novo? 

• Quais os impactos nas empresas e na Administração Pública? 

Alexandre Sousa Pinheiro Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

Andreia Neto Coordenadora do Grupo de Trabalho “Regulamento Geral de 
Proteção de Dados” da Assembleia da República | Grupo 
Parlamentar do PSD 

Luís Antunes Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

 

Moderação: Luís Neto Galvão, APDSI 

 

DEBATE 

 

21:30 – 22:15   AS ORGANIZAÇÕES E OS SEUS DPO ESTÃO PREPARADOS? 

• Os desafios da nova função 

• O nível de maturidade das organizações para os requisitos da lei 

João Sequeira Vice-Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Informática, IP 

Cristina Máximo dos Santos Data Protection Officer da Caixa Geral de Depósitos 

Ana Boto Diretora de Assuntos Jurídicos e Contencioso dos Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) 

 

Moderação: Wilson Lucas, Grupo de Missão “RGPD - Implementação” da APDSI 
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23:00 – 23:15   SESSÃO DE ENCERRAMENTO E CONCLUSÕES 

 

http://www.apdsi.pt/
mailto:secretariado@apdsi.pt

