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1º Encontro Nacional DPO

Lisboa – 17.set.2018

2º Encontro Nacional DPO

Lisboa - 17.Out.2019

Lançamento EFDPO

Berlim – 6.jun.2019

3º Encontro Nacional 

DPO

Alguns passos importantes no nosso curto percurso

Constituição

17.jul.2017

1ª reunião direção

07.set.2017
1º Associado

20.set.2017

1ª formação

21 a 23.nov.2017

1ª AG

18.jan.2018

Protocolo IS Técnico

Lisboa – 24.set.2019

Protocolo com AON

Envio ANQEP

perfil de DPO

19.set.2017

Lisboa - 23.Nov.2021

4º Encontro Nacional DPO

Lisboa – 14.nov.2022
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Visão Missão

Ser a associação de referência 

que enquadra, organiza, 

representa e certifica os 

profissionais de proteção de 

dados:

• Encarregados de proteção de

dados (DPO/EPD)

• Consultores

• Auditores

• Formadores

• Técnicos especializados em 

matérias relacionadas com

o RGPD.

Promover, organizar ou criar 
condições para a organização 
regular de atividades de múltiplas 
tipologias, com o propósito de dotar 
os nossos associados da formação e 
informação necessárias e 
adequadas ao exercício da sua 
profissão.

Proporcionar o desenvolvimento de 
ferramentas de trabalho, com 
produção própria ou através de 
parcerias estratégicas com 
entidades oficiais e/ou players que 
atuam no mercado, que 
acrescentem valor à atuação do 
nossos associados.

Construir um repositório de 
conteúdos de múltiplas tipologias, 
abrangendo todas as áreas do 
saber relacionadas com as várias 
dimensões de atuação no âmbito do 
RGPD, que reverte a favor dos 
associados.
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Órgãos

Órgãos eleitos

Enquadrados 
estatutariamente 
Eleitos em assembleia-geral

Órgãos Nomeados

Enquadrados 
regulamentarmente
Nomeados pela direção

Com intervenções diferentes, dispomos de órgãos eleitos e 
nomeados

Assembleia-geral

Direção

Conselho fiscal

Comissões

Colégios

Grupos de trabalho

Grupos de representação local



Formação
Cursos, workshops e Conversas 

(In)Seguras



Eventos



Encontro Anual DPO
Encontro anual dos DPO e profissionais de setores relacionados

O Encontro Anual DPO é o evento anual de referência do setor.

As empresas Portuguesas 

e a Proteção de Dados na 

Economia Digital

67 participantes

I Encontro Anual II Encontro Anual

98 participantes

O DPO DO SÉCULO XXI

Desafios, Ferramentas, 

Inovação

III Encontro Anual | 23.novembro.2021
O papel do DPO no processo de transformação 

digital das organizações

17.setembro.2018 17.Outubro.2019

IV Encontro Anual | 14.novembro.2022
Porquê designar um DPO? A posição, as funções 

e a utilidade e vantagem da designação do 

encarregado de proteção de dados



Associados
Individuais e Empresas



Parceiros
As parcerias com as quais garantimos benefícios para os nossos 

associados



Parcerias
Parcerias que aportam valor através de benefícios aos associados



Parcerias
Parcerias que aportam valor através de benefícios aos associados
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