
Ação de Formação online
em «compliance» 

Programa MVCOMPLIANCE



Esta ação de formação está divida em três módulos, onde serão analisados, em três dias distintos, numa perspetiva teórica e sobretudo prática tendo em conta os
mecanismos internos de prevenção, gestão, controlo de riscos e reação a adotar, os seguintes temas:

• Módulo I – dia 20 de Maio - Governo societário, responsabilidade social e combate ao branqueamento de capitais

• Módulo II – dia 27 de Maio - Privacidade e proteção de dados pessoais

• Módulo III – dia 2 de Junho - «Compliance» laboral

Hora: todas as ações decorrem entre as 11h00 e as 13h00

Plataforma:  formação online

Inscrição: através do email: amchamportugal@mail.telepac.pt

CASOS

Para cada modulo convidámos uma empresa que vem dar o seu testemunho sobre a aplicação prática do tema na sua Empresa.

Aprendendo com a prática !

mailto:amchamportugal@mail.telepac.pt


MÓDULO I – Governo societário, responsabilidade social e combate ao branqueamento de capitais

20 DE MAIO DE 2021, DAS 11H00 ÀS 13H00 (DURAÇÃO: 2H)

ORADORES: CLÁUDIA FERNANDES MARTINS E LOURENÇO DE SOUSA BOTELHO

I Parte
Conceitos-chave e objetivos.

a. Governo societário e ética empresarial
b. Responsabilidade social empresarial
c. Branqueamento de capitais

Deveres de informação e diligência no combate ao branqueamento de capitais.
a. Know Your Customer (KYC)
b. Deveres de diligência reforçada

Deveres de comunicação e órgãos de controlo interno no combate ao branqueamento de capitais.

II Parte
Principais medidas a adotar.

a. Adesão aos princípios de governo societário (OCDE)
b. Adoção de códigos voluntários de conduta (de que é exemplo o do Instituto Português de Corporate Governance) e elaboração de relatórios periódicos de

monitorização
c. Procedimentos de identificação dos clientes (Know Your Customer) e de diligência no combate ao branqueamento de capitais
d. Adoção de mecanismos que permitam identificar os principais indícios de risco de branqueamento (lista de países de risco elevado, Pessoas Politicamente

Expostas) e acionar as medidas necessárias (abordagem baseada no risco)
e. Programa de monitorização de atividades pouco usuais e potencialmente suspeitas de branqueamento de capitais e dos respetivos mecanismos de

resposta
f. Limites para pagamentos em numerário
g. Formação em matéria de combate ao branqueamento de capitais

Infrações e sanções.

CASO: STINMA - Patrique Fernandes

Q&A



MÓDULO II - Privacidade e proteção de dados pessoais
27 DE MAIO DE 2021, DAS 11H00 ÀS 13H00 (DURAÇÃO: 2H) ORADORES: CLÁUDIA FERNANDES MARTINS E ANDRÉ FEITEIRO

I Parte
Conceitos-chave, princípios e fundamentos legítimos.
O trinómio: titular dos dados, responsável pelo tratamento e subcontratante.

a. Direitos dos titulares dos dados
b. A relação entre o responsável pelo tratamento e o subcontratante. Delimitação do papel de cada um e principais obrigações e responsabilidades

«Compliance» digital e «accountability»: uma mudança de paradigma.
a. O Encarregado de Proteção de Dados (DPO – Data Protection Officer)
b. Registo das atividades de tratamento
c. Proteção de dados desde a conceção e por defeito
d. Avaliação de impacto sobre a proteção de dados
e. As transferências internacionais de dados
f. Medidas de segurança

II Parte
Principais medidas a adotar.

a. Em geral:
i. Políticas de privacidade
ii. Consentimento do titular dos dados
iii. Acordos de subcontratação para tratamento de dados
iv. Política de retenção de dados
v. Política de segurança da informação

b. No contexto laboral:
i. Fundamentos legítimos para o tratamento de dados de colaboradores
ii. Política de privacidade dos colaboradores
iii. Sistemas de videovigilância
iv. Tratamento de dados biométricos
v. Tratamento de dados médicos e medição da temperatura corporal
vi. Prazo de conservação dos dados dos colaboradores

Infrações e sanções.
CASO: Axians - Paulo Miranda, Business Manager
Q&A



MÓDULO III - «Compliance» laboral

2 DE JUNHO DE 2021, DAS 11H00 ÀS 13H00 (DURAÇÃO: 2H)

ORADORES: MAGDA SOUSA GOMES E JOANA FUZETA DA PONTE

I Parte
Conceitos-chave e objetivos.
Principais obrigações de fonte legal.

a. A cidadania no trabalho
b. Igualdade e não discriminação
c. Combate ao assédio laboral

«Compliance» laboral como meio de prevenção.

II Parte
Instrumentos de «compliance» laboral.

a. Código de Conduta para a prevenção e Combate ao Assédio
b. Código de Ética e Conduta Profissional
c. Plano de prevenção de riscos de corrupção
d. Plano de igualdade de género
e. Relatório sobre a igualdade salarial de género
f. Relatório de boas práticas no âmbito da responsabilidade social das empresas

Infrações e sanções

CASO: CTT

Q&A



Valores de Inscrição Módulo Pelos 3 Módulos

Sócios 30€ 75€

Não Sócios 40€ 95€

Os valores são por inscrição/empresa podendo a pessoa que assiste ser diferente em cada modulo, precisando só que nos indiquem nome, função e email de 
pessoa/modulo



Para inscrição

Pagamento por transferência bancaria para a conta da Camara de Comercio Americana em Portugal

IBAN: PT50 0033 0000 00480 16535324

Envio do comprovativo para o email: amchamportugal@mail.Telepac.pt com indicação dos dados para envio de 

Factura/recibo (nome; morada e NIF), confirmação do nome e email da(s) pessoa(s), bem como das sessões 

que desejam assistir, após o que receberão o link para se ligarem nos dias para que se inscreveram.

Esperamos por si !

mailto:amchamportugal@mail.Telepac.pt

