
Enquadramento
As crises resultantes de incidentes e ataques ciber-
néticos afetam todas as organizações, indepen-
dentemente da sua dimensão, quer ao nível de 
segurança, reputação, de impacto financeiro ou de 
ações judiciais. 

Muito embora a resposta operacional seja a grande 
aposta das organizações, mesmo que por vezes 
não devidamente sistematizada, a resposta comu-
nicacional face a este tipo de crise nem sempre 
existe. Por outro lado, existem requisitos legais de 
notificação com impactos significativos na relação 
com os clientes e com o mercado em geral.

Quer por desconhecimento de estratégias de 
comunicação de crise, quer por opção. Aliás, é 
comum não existir um plano de resposta comuni-
cacional para incidentes e crises no contexto de 
cibersegurança – ciber crise. 

Nesta linha, este curso pretende colmatar uma 
necessidade relevante atual: saber comunicar de 
forma estratégica numa ciber crise.

Objetivos Específicos
• Sistematizar os processos de gestão de incidentes 
ciber, à luz das boas práticas, e sua relação com a 
gestão de crise.
• 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 cibsersegu-
rança.
• Identificar estratégias de cybercomms (comuni-
cação 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 exer-
cício.
• Identificar como proceder à avaliação da comu-
nicação no caso de ciber crises.

Finalidade
• Sistematizar a gestão de incidentes à luz das boas 
práticas e a sua relação com a gestão de crise, 
bem como as obrigações legais de notificação 
aplicáveis no quadro da cibersegurança e suas 
sinergias com a privacidade.

• 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 difer-
entes 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 men-
sagens em diversos suportes, apresentação e 
debriefing para retirar as lições aprendidas. 

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

Destinatários
Executivos, Assessores da Gestão de Topo, Consul-
tores em Cibersegurança e de Gestão, Gestores do 
Risco, Responsáveis ou membros de equipa de 
Gestão de Crises.

Responsáveis pelo Compliance, Gestores de Segu-
rança de Informação e CISO, Responsáveis Jurídi-
cos, Gestores de Continuidade de Negócio, 
Responsáveis pela Comunicação e Gestores de 
Recursos Humanos.

Sessões Letivas
As aulas decorrem segundo um modelo híbrido 
(presencial – a confirmar - e virtual – plataforma 
Zoom).  
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Mais informações em: geral@ciiwa.pt
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1. Módulo 01 - Gestão de Incidentes

2. Módulo 02 - Crisis Comms Mindset

5. Módulo 04 - Ecercício de Comunicação de Crise | Parte 2

10 H (sessões teórico-práticas + exercício)

3. Módulo 03 - Estratégias de Comunicação de Crise

4. Módulo 04 - Ecercício de Comunicação de Crise | Parte 1
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Elsa Lemos
Consultora, Formadora e Especialista
em Comunicação de Crise

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


