
A privacidade e a segurança dos dados (ou da informação) relativos a empresas e 

cidadãos é um assunto da maior importância na Sociedade da Informação. Esta 

relevância é traduzida, não só na legislação nacional, que assegura a proteção de 

dados pessoais e privacidade, mas também na legislação comunitária relativa à 

segurança da informação. 

 

Quanto à legislação comunitária, dada a premência desta questão, está em 

atualização e prestes a ser implementada, trazendo novas oportunidades e até 

novos postos de trabalho que devem ser introduzidos nas empresas europeias. 

Se pretende estar atualizado e cumprir as novas orientações da União Europeia, 

não perca este curso intensivo sobre Privacidade, Dados Pessoais e Segurança da 

Informação, que contará com a participação de oradores nacional e 

internacionalmente reconhecidos, nesta matéria. 

 

Público-Alvo: Profissionais de Recursos Humanos, Gestores de Projetos, 

Profissionais de TI, Profissionais de Compliance, Auditores, Juristas, Profissionais 

de Resposta a Incidentes de Segurança Informática, Militares, Estudantes, etc. 

 

Carga Horária: Duração de 2 dias úteis. 
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Programa: 

 

1º dia    Awareness e Privacidade no Ciberespaço (Fernando Freire – IDN / 

Academia Militar) 

  Legislação Europeia: Data Privacy Officer (Manuel Masseno – IPBeja /  

EDEN-EUROPOL) 

  

2º dia    Legislação Nacional em matéria de Privacidade de Dados: aspetos práticos 

(João Ribeiro – especialista em proteção de dados) 

  Quebra da proteção de dados como cibercrime (EUROPOL) 

 

  

  

Objetivo: 

Pretende-se que os formandos adquiram conhecimentos necessários para garantir a 

proteção dos dados, principalmente a título empresarial, uma vez que as novas 

normas europeias relativas à privacidade e proteção de dados, ao entrarem em 

vigor, terão de  ser implementadas e as empresas deverão cumpri-las. 

Fora do contexto empresarial, pretende-se transferir conhecimentos a juristas, 

técnicos e estudantes, entre outros, que desenvolvam atividades e estudem áreas 

relacionadas com a privacidade e proteção de dados. 
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CONTATOS: 

OFFLINE 

Sede 

Website |  www.shadowsec.com /  www.shadowsec.co.uk 

Mail |  marketing@shadowsec.com 

 

OFFLINE 

 

Morada | Suite 2 KD Tower, Cotterells, Hemel Hempstead, 

Hertfordshire, England, HP1 1FW 

Telefone | + 44 203 286 1538 

 

Morada |  Edificio U – Piso 1, Campo Grande, 388, 1749-024 Lisboa   

Telefone | + 351 968 120 426 

 
 
 
 

SOCIAL NETWORKS 

 | www.linkedin.com/company/shadowsec-uk-limited  

 |  http://twitter.com/#!/shadowsecpt  

 | www.facebook.com/pages/ShadowSEC-UK/644469752295454  
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