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ENQUADRAMENTO  

O progresso e a transformação digital só poderão 
traduzir-se em valor para se for acompanhado do reforço 
de competências de cibersegurança. A sensibilização dos 
decisores para o tema, numa linguagem clara que 
traduza o racional económico para a cibersegurança, é 
essencial convidando para a ação.  

Esta é uma oferta formativa inovadora, que aborda o 
tema numa perspetiva de gestão e centrada no fator 
humano. Para além da técnica, os módulos abordam a 
cibersegurança numa visão integradora, reunindo boas 
práticas, profissionais experientes e um método ativo de 
formação. 

 

FINALIDADE  

 Sensibilizar as organizações para os novos 
desafios e novos riscos do ciberespaço  

 Partilhar práticas de avaliação económica e de 
impacto da cibersegurança nos processos de 
negócio.  

 Sensibilizar para o impacto da Confiança (capital 
reputacional) e o direcionamento do investimento 
em cibersegurança.  

 Desenvolver caminhos para a ação, rumo a um 
plano integrado de cibersegurança articulando 
controlos organizacionais, tecnológicos e 
humanos.  

 Através de uma linguagem de gestão, partilhar as 
boas práticas nos domínios mais críticos da 
cibersegurança 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS  

Esta formação especializada pretende desenvolver a 
capacidade de entendimento global das ameaças, riscos e 
oportunidades do ciberespaço. 

Após a frequência deste curso, os participantes deverão saber 
aplicar boas práticas de cibersegurança, analisar riscos e 
desenvolver respetivo plano de ações de mitigação. 

Em várias áreas do curso, irão dominar um conjunto de 
controlos essenciais e medidas de cibersegurança, visando 
reforço o pilar da segurança e privacidade, que faz parte das 
organizações resilientes e com visão de futuro. 

DESTINATÁRIOS  

Gestores e quadros dirigentes da Administração Pública, 
militares, executivos e universitários interessados em 
adquirir conceitos essenciais sobre cibersegurança. 
Decisores e profissionais que pretendam potenciar 
processos de transformação digital. Consultores e 
auditores. 

CORPO DOCENTE  

Especialistas nacionais nas diversas áreas científicas e 
técnicas da temática, que associam uma sólida formação 
académica, à experiência prática do “saber fazer”. 

SESSÕES LETIVAS 

As aulas decorrem em regime pós-laboral, segundo um 
modelo híbrido (presencial e virtual – plataforma Zoom). 
Sessões presenciais sujeitas às normas em vigor da DGS. 

PROPINAS  

Pagamento: 440€ no ato da inscrição.  
Associados da CIIWA: 400€.   

As entidades não associadas que inscreverem duas ou 
mais pessoas no curso terá direito a 10% de desconto no 
terceiro inscrito e seguintes. 
 

CANDIDATURAS   

20 de outubro a 30 de outubro de 2021.  
Inscrições: https://www.ciiwa.pt/formacao/curso-de-
ciberseguranca-para-executivos 

Mais informação: geral@ciiwa.pt 
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Programa das Sessões Letivas (modelo híbrido) 
 

Sessões Presenciais: Locais a definir 
 

DATA TEMPO LETIVO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DOCENTE 
TIPO DE 
SESSÂO 

2 
novembro 

18H-18H30 ABERTURA E APRESENTAÇÃO  Paulo Nunes via Zoom 

3H 
(18H30-20H00) 

(20h30 – 22h00) 
1. Introdução à Cibersegurança 

Bruno Marques 

João Gaspar 
via Zoom 

3 

novembro 
 

3H 
(18H-19h30) 

(20h00 – 21h30) 

2. Ciberriscos e Cibercrime Fernando Amorim 

Rogério Bravo 
via Zoom 

4 

novembro 

3H 
(18H-19h30) 

(20h00 – 21h30) 

3. Engenharia Social Carlos Alexandre via Zoom 

 

16 

novembro 

3H 
(18H-19h30) 

(20h00 – 21h30) 

4. Boas Práticas Utilizador Bruno Marques 

João Gaspar 
via Zoom 

17 

novembro 

3H 
(18H-19h30) 

(20h00 – 21h30) 

5. DPO Gestão da Privacidade – Serious Game Fernando Fevereiro 
Mendes 

via Zoom 

18 

novembro 

3H 
(18H-19h30) 

(20h00 – 21h30) 

6. Cyber Crisis Communication Elsa Lemos via Zoom 

23 
novembro 

2H 

18H – 20h 
7. Revisão das ferramentas de suporte aos exercícios 

Bruno Marques  

Painel de formadores 
via Zoom 

26 

novembro 

3H 

(18H-19h30) 

(20h00 – 21h30) 

Exercícios de Gestão de Cibersegurança – Parte I 

Local presencial: a definir 

1.1 Identificação do ambiente informacional  

1.2 Gestão dos riscos e plano de mitigação 

Painel de formadores presencial 

27 
novembro 

2H 

9h – 11h00 

 

Exercícios de Gestão de Cibersegurança – Parte II 

Local presencial: a definir 

2.1 Gestão de incidentes e de crise 

2.2 Engenharia social 

 Painel de formadores 

presencial 

11h-12h00 
Debriefing do exercício. 

Encerramento do curso e entrega de diplomas 
Paulo Nunes 

Total 25 Horas 20 H (sessões teórico-práticas) + 5 H (exercício)   

Nota: exercícios alinhados com o framework NISTde cibersegurança – Identify, Protect, Detect, Response, Recovery, 
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