
 

 

Área de formação 

Recursos Humanos 

Conteúdo Programático 

Using – Personal Data Manager 
 

1,5 HORAS 

 

Destinatários 

Consultores, Técnicos e Utilizadores 

que pretendam conhecer e usar a 

solução Personal Data Manager 

(PDM) da PRIMAVERA, que visa 

endereçar questões relativas ao 

RGPD. 

  

 

Nº mínimo de inscritos 

6 

 

 

Pré-requisitos 

Conhecimentos base do ERP 

PRIMAVERA. 

 

 

Certificação de técnicos: 

Clique aqui para consultar os 

critérios de atribuição de créditos 

 

 

Contactos 

Angola/  

(+244) 222 440 447 

academy_ao@primaverabss.com 

 

Cabo Verde/  

(+238) 356 37 73 

academy@primaverabss.com 

 

Moçambique/  

(+258) 21 303 388  

academy_mz@primaverabss.com 

 

Portugal/  

(+351) 253 309 241  

academy@primaverabss.com 

Enquadramento e Objetivos 

Desde o do dia 25 de maio de 2018, as empresas serão 

obrigadas a demonstrar que tomaram as medidas apropriadas 

para garantir a conformidade dos seus processos internos com 

o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

Neste seguimento, a PRIMAVERA disponibilizou um novo 

módulo, Personal Data Manager (PDM), que permite agilizar 

e simplificar processos no âmbito do RGPD. 

Esta formação visa dotar os participantes das competências 

necessárias para utilizar o novo módulo PDM. 

 

Principais objetivos: 

‒ Saber efetuar a pesquisa de dados do titular em várias 

empresas e módulos; 

‒ Ser capaz de emitir o relatório de direito de acesso; 

‒ Saber exportar dados detetados na pesquisa para 

formatos estruturados; 

‒ Ser capaz de efetuar o registo de pedidos de 

Anonimização e respetivo processamento; 

‒ Ser capaz de aplicar máscaras aos dados pessoais na 

Base de Dados, impedindo o seu acesso por pessoas 

não autorizadas; 

‒ Ser capaz de consultar o LOG das operações realizadas 

no PDM e das efetuadas no ERP se o mesmo estiver 

ativo. 

 

Plano de Formação 
 

Enquadramento ao RGPD no contexto do PDM 

O novo módulo (PDM) versus obrigatoriedades do RGPD 

Âmbito funcional e arquitetura do PDM 

 

Demonstração prática do PDM 

Pesquisa de dados e Relatório de direito de acesso 

Exportação dos dados (direito à portabilidade) 

Anonimização de dados  

Mascaramento de dados 

Cópia de segurança e Reposição de Base de dados  

Consulta de LOG das operações realizadas 

https://academydownloads.primaverabss.com/academy/Certificacao_de_Tecnicos/Atribuicao_de_Creditos.pdf

