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Sessões online via
9h30 - 12h30 (4 sessões - 12 Horas)

APRESENTAÇÃO
Crises resultantes de incidentes e ataques cibernéticos afetam todas as organizações, independentemente da sua di-
mensão, quer ao nível de segurança, reputação, de impacto financeiro ou de ações judiciais. 

Muito embora a resposta operacional seja a grande aposta das organizações, a resposta comunicacional face a este tipo 
de crise nem sempre existe. Quer por desconhecimento de estratégias de comunicação de crise, quer por opção. Aliás, é 
comum não existir um plano de resposta comunicacional para incidentes e crises no contexto de cibersegurança – ciber 
crise. Por isso, este curso pretende colmatar uma necessidade relevante atual: saber comunicar de forma estratégica 
numa ciber crise. 

Neste curso, tendo como foco uma estratégia de comunicação que visa o reforço do capital reputacional antes, durante 
e pós ciber crise, pretende-se:

• Enquadrar o tema da comunicação de crise nas boas práticas de gestão de cibersegurança e imposições legais 
aplicáveis
• Explorar casos práticos de ciberataques, com análise da comunicação pública e estratégias adotadas;
• Discutir dilemas e opções de comunicação que as organizações tomaram para lidar com as diferentes necessidades 
nesta complexa dimensão de relação entre autoridades, stakeholders, media e cidadãos;
• Operacionalizar a comunicação de crises, em exercício de grupo, com a construção de mensagens em diversos suportes, 
apresentação e debriefing para retirar as lições aprendidas. 

Na última parte do curso, será abordado o pós-crise, como avaliar a comunicação das ciber crises e necessidade projetar 
o futuro nesta área. 
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OBJETIVOS
• Identificar procedimentos obrigatórios no caso de um ciber incidente e 
ciber crise, nas óticas da segurança e da gestão da privacidade; 
• Distinguir problema, emergência e crise;
• Identificar o papel da comunicação do risco e de crise ao nível da 
cibersegurança;
• Enumerar as melhores práticas da comunicação de crise no contexto 
da gestão de cibsersegurança;
• Identificar estratégias de cybercomms (comunicação no contexto de 
cibsegurança) através de casos de estudo;
• Aplicar estratégias de comunicação de crise em exercício de grupo;
• Desenvolver mensagens comunicação de crise;
• Enumerar lições aprendidas/debriefing do exercício;
• Identificar como proceder à avaliação da comunicação no caso de 
ciber crises.

DESTINATÁRIOS
Executivos, Assessores da Gestão de Topo, Consultores em Cibersegurança e 
de Gestão, Gestores do Risco, Responsáveis ou membros de equipa de 
Gestão de Crises, Responsáveis pelo Compliance, Gestores de Segurança de 
Informação e CISO, Responsáveis Jurídicos, Gestores de Continuidade de 
Negócio, Responsáveis pela Comunicação e Gestores de Recursos Humanos. 

PREÇO
Preço para associados CIIWA: 250€ + IVA
Preço para não associados CIIWA: 290€ + IVA



Academia Militar, Paço da Rainha, 29 - 1169-203 Lisboa - Portugal     |        www.ciiwa.pt Informações adicionais e inscrições: geral@ciiwa.pt

Strategic Cyber Comms
Formação 2021

Sessões online via
9h30 - 12h30 (4 sessões -12 Horas)

Elsa Lemos
Consultora, Formadora e Especialista
em Comunicação de Crise

Bruno Marques
Consultor de Gestão e SI
Investigador universitário
Vice-presidente da CIIWA
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