
SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA RGPD
Regulamento Geral Proteção de Dados

SERVIÇOS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO RGPD NAS EMPRESAS

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), sendo um regulamento de abril de 2016, 
terá que, obrigatoriamente, ser aplicado a partir de 25 de maio de 2018 em todos os estados 
membros da União Europeia.

Nesse sentido, sendo este um tema que desperta algumas dúvidas, nomeadamente na aplicabilidade 
do RGPD em cada organização, consideramos que podemos colocar à disposição dos nossos clientes, 
o conhecimento que temos nesta área através de um serviço de apoio para implementação deste 
regulamento nas suas empresas.

Nesse sentido, neste folheto apresentamos os serviços que podemos prestar.

www.pontual.pt



SERVIÇO A SERVIÇO B

Formação em sala sobre o que é o RGPD e quais as 

caraterísticas deste novo regulamento assim como as 

suas implicações nas organizações.

Podendo ser adaptada a cada organização, partilhamos, 

no entanto, o conteúdo programático base para esta 

sessão, que se prevê ter duração de 4 horas.

Este serviço têm as etapas do anterior, podendo existir 

uma 3ª etapa, sendo que neste caso, o diagnóstico é feito 

presencialmente pelo consultor da Pontual.

Esta sessão é direcionada para toda a equipa numa 

componente mais de aplicabilidade do RGPD, cuidados a 

ter, implicações dos processos e procedimentos internos, 

etc.

Será aconselhável que a realização desta sessão ocorra 

após o diagnóstico e quando a empresa tenha definidas 

as medidas que irá adotar para cumprimento do RGPD. 

Para um correto diagnóstico é fundamental conhecer o 

fluxo de dados da sua empresa, que dados pessoais são 

tratados e de que forma são tratados.

Depois de devolvido o formulário devidamente 

preenchido, o mesmo será analisado e a partir daí irá ser 

elaborado um relatório com o resultado da avaliação do 

impacto e do estado de cumprimento com o RGPD.

Um serviço composto por duas etapas:

Etapa 1 :: Diagnóstico

Etapa 2 :: Reunião Apresentação resultado 

diagnóstico

FORMAÇÃO RGPD DIAGNÓSTICO / LEVANTAMENTO DE
NECESSIDADE

SERVIÇO C
SERVIÇO D

DIAGNÓSTICO PRESENCIAL E
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO

SESSÃO SENSIBILIZAÇÃO DE EQUIPA

Etapa 1 :: Diagnóstico

Etapa 2 :: Reunião Apresentação resultado diagnóstico

Etapa 3 :: Acompanhamento / Apoio à Implementação


