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01 Sensibi l ização Inic ial
Sessão de esclarecimento para sensibilizar todos os elementos da organização no tema proposto: 
a) O que é o RGPD?
b) O que é o RGPC | Canal de Denúncias?
c) Que impacto terá na organização?

02 Levantamento de Requisitos
Equipa multidisciplinar reune com o cliente para levantamento de informação:
a) Que dados pessoais o cliente possui
b) Como recolhe os dados pessoais
c) Como trata os dados pessoais
d) Com quem partilha dados pessoais
e) Quem tem acesso a dados pessoais
f) Quais os requisitos de segurança tecnológicos e físicos
g) Análise do processo de gestão
h) Análise dos canais de comunicação interna
i) Identificação, análise e classificação dos riscos que possam expor a entidade a atos de corrupção e infrações conexas
j) Identificação das sanções disciplinares que, nos termos da lei, podem ser aplicadas em caso de incumprimento das 
regras nele contidas e as sanções criminais associadas a atos de corrupção e infrações conexas

03 Anál ise Documental
Análise da documentação recolhida.

04 Relatór io Prel iminar
Relatório com as constatações da fase anterior e proposta de medidas para a salvaguarda de dados pessoais e 
de prevenção da corrupção.

05 Cr iação dos documentos de compl iance
a) Revisão de formulários e documentos
b) Revisão dos contratos de trabalho e declarações anexas
c) Declaração de cedência do direito à imagem
d) Documento do consentimento para tratamento de dados
e) Exercício do dever de informação
f) Código de Conduta
g) Procedimentos Internos
h) Documentos para o exercício dos direitos dos titulares dos dados
i) Pedido de declaração de compliance aos subcontratantes
j) Revisão dos contratos
k) Plano de prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPR)
l) Código de Conduta para cumprimento das políticas e procedimentos de prevenção da corrupção e infrações conexas
m) Regulamento do Canal de Denúncias
n) Execução do PPR: Relatório de avaliação intercalar e anual
o) Políticas de proteção de denunciantes

06 Formação 
Ação de formação adaptada às diferentes funções com o objetivo de formar para as medidas concretas de 
implementação do RGPD e do RGPC/Canal de Denúncias na organização.

07 Implementação 
Apoio à equipa está na organização apoiando a equipa interna na implementação das medidas adotadas.

08 Monitor ização
Realização de auditorias de conformidade com visitas que visam analisar os processos implementados e produção de 
um relatório que visa assegurar a melhoria contínua da salvaguarda de dados pessoais, bem como, das medidas que 
permitam reduzir a probabilidade de ocorrência de atos de corrupção e infrações conexas.
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