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FASE	1

Identificar e 
qualificar o Mapa 

de Processos e de 
normas (in)formais

Identificar e 
qualificar os 

Documentos em 
uso (papel, digital, 

web, etc.) 

Avaliar o Sistema 
de Informação 

(website, cloud, 
software de 

gestão, antivírus, 
firewall, etc.)

Qualificar as 
tipologias de 
dados e sua 
quantificação

Avaliar de forma 
global a 

Organização e 
requisitos em 

termos de RGPD

Verificar as 
Especificidades do 

Sector e/ou do 
RGPD para a 
Organização

Qualificar
a situação em 

termos de 
conformidade com 

a lei

Produzir uma Lista 
de Conformidades 
e Não-Conformi-

dades com RGPD

Proposta de 
Honorários para 
as Fases 2 e 3

Identificar o nível 
de Aplicabilidade 

do RGPD

O
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Diagnóstico aos 
procedimentos de 

segurança da 
informação e 

qualificação de 
activos

informáticos

Diagnóstico Inicial



FASE	2

Estruturar a 
Política de 

Protecção de 
Dados de acordo 

com RGPD

Estruturar o 
Sistema de 

Gestão PD e seus 
componentes de 

acordo com RGPD

Definir Procedi-
mentos de 

segurança da 
informação e qua-
lificação de activos

informá-ticos no 
âmbito do RGPD

Propor alterações 
às tipologias de 

dados e sua 
conformidade com 

RGPD

Definir a Política 
de Protecção de 

Dados da 
organização

Desenhar o 
Sistema de 
Gestão PD

Definir Mapa de 
Processos revistos 

e em 
conformidade com 

RGPD

Criar/rever 
Documentos em 

conformidade com 
RGPD (papel, 

digital, web, etc.) e 
arquivo físico

O
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Relatório Preliminar



FASE	3

Apoio na 
realização de 

acções de 
Comunicação 

(interna e externa)

Sensibilização e 
formação de 

recursos humanos 
sobre normas de 

RGPD

Formação sobre 
processos e 
documentos 
revistos para 

garantia do seu 
uso em 

conformidade

Formação sobre 
mudanças do Sis-
tema de Informa-

ção (website, 
cloud, software de 
gestão, antivírus, 

firewall, etc.)

Apoio nas 
medidas de 

transição

Implementação do 
Sistema de 

Gestão PD (e 
suas evidências)

Apoio na criação 
ou revisão de 
documentos 

internos

Apoio na 
reorganização de 
normas de uso de 
arquivos físicos

Plano de Formação (Opcional)O
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ec
tiv
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O
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ão

Plano de Intervenção



FASE	4

Auditar o uso do 
Mapa de 

Processos (e seus 
componentes)

Auditar o uso dos 
Documentos 

(papel, digital, 
web. etc.) e do 
arquivo físico

Auditar o Sistema 
de Informação 

(website, cloud, 
software de 

gestão, antivírus, 
firewall, etc.)

Identificar novas 
necessidades 

organizacionais ou 
de mercado com 
reflexos no Siste-
ma de Gestão PD

Garantir o 
funcionamento 
adequado do 
Sistema de 
Gestão PD

Garantir o 
cumprimento do 

RGPD

Qualificar a 
Situação

Apoiar a 
implementação
das alterações

Relatório de Conformidade
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Desenvolver as 
tarefas de DPO 
(se aplicável)



ENTREGÁVEIS
FASE	1

Diagnóstico	Inicial
§ Ponto	de	Situação	e	Lista	de	Conformidades	e	Não-Conformidades:	processos,	

documentos,	sistema	de	informação

FASE	2

Relatório	Preliminar
§ Política	de	Protecção de	Dados	e	Sistema	de	Gestão	PD	em	conformidade	com	

o	legalmente	definido:	processos,	documentos	e	sistema	de	informação.	
Plano	de	Formação	(opcional).

FASE	3
Plano	de	Intervenção
§ Apoio	na	gestão	das	medidas	de	transição	e	da	implementação	do	Sistema	de	

Gestão	PD	(com	todos	os	modelos	necessários	e	previstos	na	lei)

FASE	4
Relatório	de	Conformidade	
§ Auditoria	opcional	a	realizar	periodicamente	para	avaliar	o	cumprimento	do	

Sistema	de	Gestão	PD	e	garantir	o	cumprimento	do	RGPD	(DPO	externo)



CONTACTOS
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