
CIRCULAR N.º 243 
 
 
 
 
 
Assunto: Formação 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Reencaminhamos informação relativa a duas Ações de Formação que poderá 
interessar-vos: 
 
 
 
 

 Ação de Formação Online: Estratégias para a Gestão da Conservação de Redes 
Rodoviárias Municipais 
 
A FUNDEC vai realizar uma ação de formação com o tema "Estratégias para a 
Gestão da Conservação de Redes Rodoviárias Municipais" nos dias 27 a 30 de 
Setembro, que tem como principal objetivo atualizar conhecimentos sobre 
pavimentos rodoviários (conceção, construção e conservação), bem como sobre 
a estrutura de organização dum sistema de gestão rodoviária aplicado a uma 
rede de média dimensão. No final da formação, pretende-se que os formandos 
fiquem a compreender melhor as principais estratégias a aplicar à gestão da 
organização da conservação de redes rodoviárias a nível municipal. 
 
Coordenação: Prof. Luís Picado Santos (IST) e Prof. José Neves (IST)  
Data: 27 a 30 de Setembro de 2021 
Horário: 17h00 às 19h00 
Custo: 150€ + IVA 23% (184,5€)  
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link 
 
Para mais informações contacte através do e-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 
 
 
 
 



 

Curso de Formação “Avaliar o estado da conformidade da organização, quanto à Privacidade 
e Proteção de dados” 

Numa organização conjunta  do  Instituto Português da Qualidade (IPQ) e  do  Centro  para o Desenvolvimento e 
Inovação Tecnológico (CEDINTEC), vai realizar-se nos dias 12 e 13 de outubro de 2021 o Curso de formação 
“Avaliar o estado da conformidade da organização, quanto à Privacidade e Proteção de dados”, pela primeira vez 
Online – com recurso ao Microsoft Teams do Office 365. 

O RGPD está em vigor desde Maio de 2016 e em aplicação obrigatória desde Maio de 2018 e a presente ação de 
formação é orientada para as organizações percorrem um caminho seguro para a conformidade. 

A formação sobre a proteção de dados e as organizações, tem como finalidade  responder à necessidade das 
organizações acomodarem as obrigações legais decorrentes do RGPD e da lei por forma a dotar os participantes 
de conhecimentos que lhes permitam conhecer os princípios do novo regime jurídico, os direitos do titular dos 
dados e as obrigações das organizações, compreender a aplicação da metodologia PDCA (Planear-Implementar-
Verificar-Atuar), fornecendo-lhes competências para definir um plano de atividades que traduza os requisitos do 
RGPD em requisitos da organização e compreender a importância da gestão do risco associado às operações de 
tratamento de dados pessoais.  

O público-alvo são empresários,  administradores,  quadros  dirigentes  e colaboradores de organizações públicas, 
privadas e de associações sectoriais, que tratem dados pessoais  no exercício das suas funções. 

 Programa – consultar aqui 
  
As inscrições encontram-se abertas através do preenchimento do formulário de inscrição até dia 4 de outubro. 

Para obter mais informações consulte o sítio web do IPQ ou envie um email. 

Cumprimentos, 
 
Íris Vilela 
  

 
Associação Nacional dos Industriais de Prefabricação em Betão   
R. D. Filipa de Vilhena, 9 - 2º Dto. - 1000-134 LISBOA 
(t) (+351) 217995370/71/74 
ivilela.anipb@netcabo.pt 
anipb@netcabo.pt 
www.anipb.pt 

Lisboa, 18 de agosto de 2021 


