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ÁGUEDA 

AEA promove 
palestra sobre 
a proteção 
de dados

A Associação Empresa-
rial de Águeda (AEA) em co-
laboração com a sociedade 
de advogados “AFM – Socie-
dade de Advogados RL”, que 
assegura o gabinete jurídico 
da AEA, e com a sociedade 
de advogados “Abreu & As-
sociados - Sociedade de Ad-
vogados, SP, RL”, vai realizar 
no próximo dia 16 de maio 
(quarta-feira), das 14h30 às 
17h, uma palestra sobre “O 
Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados”.

O Regulamento Geral so-
bre a Proteção de Dados 
(RGPD) vai passar a ser apli-
cado diretamente em todos 
os Estados-Membros a par-
tir de 25 de maio de 2018, e 
vem substituir a atual direti-
va e lei de proteção de dados 
pessoais. 

Segundo refere a Comis-
são Nacional de Proteção de 
Dados, “o novo quadro legal 
traz algumas mudanças sig-
nificativas que terão diferente 
impacto na vida das organi-
zações, consoante a sua na-
tureza, área de atividade, di-
mensão e tipo de tratamen-
tos de dados pessoais que 
realizem. Assim, empresas 
e entidades públicas devem 
começar desde já a prepa-
rar internamente a sua or-
ganização para a aplicação 
do RGPD. É essencial conhe-
cer as novas regras, analisar 
as novas obrigações, verifi-
car o nível atual de cumpri-
mento e adotar as medidas 
necessárias durante este pe-
ríodo de transição para asse-
gurar que tudo está pronto 
atempadamente”.

Para esclarecer a aplica-
ção deste Regulamento, foi 
convidada  Ana Manuela Bar-
bosa, advogada e membro 
da sociedade de advogados 
“Abreu & Associados - Socie-
dade de Advogados, SP, RL”

A moderação estará a car-
go de Paulo Matos, da socie-
dade de advogados “AFM – 
Sociedade de Advogados RL” 
(gabinete jurídico da AEA). 

As inscrições são gratui-
tas, mas sujeitas a incrição.

Para mais informações 
contactar: Associação Em-
presarial de Águeda - Tel. 234 
639 270/9, Fax: 234 646 590, e-
-mail: info@aea.com.pt .


