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Seminário é promovido pelo grupo Moi-lens, no Hotel Meliá Ria 

Novo regulamento 
da protecção de dados 
debatido em seminário 
Hoje  O Hotel Meliá Ria, em Aveiro, é palco do seminário que pretende debater 
as alterações previstas no Orçamento do Estado para 2018 

Informar e debater com o pú-
blico as alterações previstas no 
Orçamento do Estado para 
2018, bem como explicar em 
que consiste o tão falado Regu-
lamento Geral da Protecção de 
Dados, actualmente em vigor e 
de directa aplicação a partir de 
Maio do próximo ano. É com 
estes dois objectivos que o 
grupo Moneris promove o se-
minário que tem lugar na tarde 
de hoje, a partir das 14 horas, no 
Hotel Meliá Ria, em Aveiro. 

"O ano de 2018 avizinha-se 
como um ano de grandes al-
terações e grandes novidades 
para as empresas, especial-
mente para as PME [Pequenas 
e Médias Empresas] e micro- 

empresas Para além dos ha-
bituais ajustes e dinâmicas in-
troduzidos pelo Orçamento cio 
Estado, temos enormes desa-
fios de 'compliance' ao nível la-
borai, com a obrigatoriedade da 
implementação do Código de 
Conduta, e ao nível legal, com 

.a obrigatoriedade de cumpri-
mento do novo Regulamento 
Geral da Protecção de Dados", 
explica a organização, justifi-
cando a organização deste en-
contro. 

Abfiio Sousa, consultor fiscal 
e formador do grupo Moneris, 
é o orador convidado para 
apresentar e explicar aos pre-
sentes as principais alterações 
ao Orçamento do Estado para  

2018. Licenciado em Econo-
mia pelo Instituto Superior de 
Economia e Gestão da Univer-
sidade Técnica de Lisboa, com 
urna vasta experiência ao nível 
da Mscalidade, no seu currículo 
consta uma passagem de 30 
anos pelaAutoridadelhbutária, 
onde desempenhou funções de 
chefe da divisão de liquidação 
de IRC. "É, com certeza, uma 
voz de referência para nos falar 
das alterações previstas no Or-
çamento do Estado para 2018, 
bem como o impacto das mes-
mas e os cuidados a ter", adi-
anta a organização. 

Relativamente ao Regula-
mento Geral da Protecção de 
Dados, estará presente a equi- 

pa especializada em "Privacy 
and Data Protectiorf da Socie-
dade de Advogados Nuno Ce-
rejeira Namora e Pedro Mari-
nho Falcão & Associados, que 
irá elucidar os presentes 
quanto aos principais desafios 
e regras, e riscos e coimas, 
desta nova aplicação que irá 
exigir uma atenção cuidada 
das organizações que lidam 
com dados pessoais". 

A entrada é gratuita, mas su-
jeita a inscrição pelo e-mail 
aveiro@moneris.pt. O Grupo 
Moneris presta serviços de 
contabilidade, consultoria e 
apoio à gestão em Portugal, 
acompanhando mais de 3.500 
clientes em todo o país  
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Aveiro acolhe hoje 
seminário para 
debater Orçamento 
do Estado 


