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E S P E C I A L I Z A Ç Ã O A V A N Ç A D A

Gestão Integrada da Segurançada Informação

Metodologias, Boas Práticas, Gestão do Risco, Proteção de Dados,  
Níveis de Serviço, Continuidade de Negócio, Cibersegurança e  
Segurança na Cloud – Normas, implementação eauditoria.

Uma abordagem integrada para a implementação eauditoria do

sistema de gestão ISO/IEC 27001:2013.

• Qualificação como Encarregado de proteção de Dados (EPD)

• Qualificação como auditor de sistemas de segurança de informação
(acesso à certificação de Auditor Interno ISO/IEC 27001)

• Formação ONLINE



P O R Q U Ê A E S P E C I A L I Z A Ç Ã O ?

A Especialização Avançada em Gestão Integrada da Segurança da Informação proporciona 
aos formandos uma abordagem inovadora de temas correntes e convergentes relacionados 
com a segurança das organizações. Tendo como pano de fundo o corpo normativo 
produzido pela ISO/IEC, mais especificamente o conjunto de normas frequentemente 
referido como família de normas 27000, bem como outras complementares, o programa do 
curso integra os compromissos e requisitos da norma, como ponta da pirâmide de uma 
estrutura de segurança integrada. A Especialização Avançada trata igualmente o RGPD –
Regulamento Geral de Proteção de Dados, como oportunidade para integração da gestão da 
privacidade e não apenas uma necessidade legal das organizações.

Com o objetivo de oferecer aos formandos as melhores referências normativas e práticas, o 
corpo docente é composto por auditores coordenadores e professores universitários com 
elevada experiência nestas matérias, que disponibilizam o seu conhecimento em várias 
Unidades Científicas que se interligam entre si. Neste âmbito, os formandos terão também 
oportunidade de percorrer todo o ciclo de vida de uma auditoria, sendo convidados a 
participar em atividades de auditoria reais.

Em resumo, esta Especialização Avançada é uma oportunidade de capacitação para  
profissionais que pretendam elevar os seus conhecimentos em matérias de  segurança da 
informação nas organizações, com uma abordagem prática e  multidisciplinar.
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C O O R D E N A Ç Ã O C I E N T Í F I C A - P E D A G Ó G I C A

Dora Gonçalo(APCER)  
Diretora doCurso

Unit Leader – APCER Education & Training. Diretora Executiva – Certificação. Diretora-Certificação e  Auditores. Diretora –
Auditores e Formação. Diretora – Comercial e Operações. Coordenadora. Gestora de  Cliente. Gestora de Projetos e consultora. 
Engenheira  de processos. Oradora. Formadora. Docente. Auditora.  Membro da Comissão de Coordenação do curso de Pós-
Graduação em Gestão da Qualidade em Saúde (parceria  APCER/Católica-Instituto de Ciências da Saúde).
Licenciatura em Engenharia Química-FCTUC. Mestre em Engenharia do Ambiente-FEUP. Master Executive em  Gestão de 
Recursos Humanos e MBA em Gestão - Universidade Católica Portuguesa.

Henrique Santos 
(UMinho)

Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica (opção em Informática), na Universidade de Coimbra, em 1984. Em 1996 doutorou-se em 
Engenharia de Computadores, na Universidade do Minho, onde submeteu igualmente a sua Agregação, na área das Tecnologias e 
Sistemas de Informação, em 2013. Atualmente é Professor Associado com Agregação, na área das Tecnologias de Informação e 
Comunicações do Departamento de Sistemas de Informação, da Universidade do Minho, sendo responsável por diversas disciplinas de 
licenciatura e pós-graduação. Desenvolve a sua atividade de investigação no Centro Algortimi, na mesma universidade, onde é 
responsável pela orientação de diversos trabalhos de mestrado e de doutoramento, assim como pela coordenação de projetos de 
investigação, mormente nas áreas de Segurança da Informação – ênfase nas tecnologias de deteção de intrusões, tecnologias 
biométricas e Gestão da Segurança da Informação - e Arquiteturas de Computadores – ênfase na visão por computador e cloud
computing. É autor de diversas publicações científicas em revistas, conferências e livros da especialidade, sendo ainda co-autor de uma 
patente atribuída em 2012, no domínio das biometrias. É presidente da Comissão Técnica CT-136 (Segurança em Sistemas de 
Informação), coordenada pelo itSMF Portugal - IT Service Management Forum, é Vice-Presidente para Conferências e Workshops da 
Education Society do IEEE, é Presidente da Associação Portuguesa para a Proteção de Dados (APPD) e integra, frequentemente, diversos 
comités consultivos e científicos para organizações civis, governamentais e militares, no âmbito da Segurança da Informação e
privacidade. Durante o segundo semestre de 1990, ao abrigo de um programa Erasmus, lecionou na Universidade de Bristol, Reino
Unido, onde veio a ser reconhecido como membro do corpo académico.
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C O O R D E N A Ç Ã O C I E N T Í F I C A - P E D A G Ó G I C A

Joana Freitas (APCER)  
CoordenadoraPedagógica

Manager - APCER Education & Training. Coordenadora de Formação. Auditora Coordenadora da APCER e Formadora de Sistemas de 
Gestão da Qualidade. Membro da Comissão de Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Gestão da Qualidade em Saúde (parceria 
APCER/Católica-Instituto de Ciências da Saúde). Docente da Pós-Graduação em Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança - ISEP. 
Membro da Comissão Técnica CT187, ISO 21001 - Educational Organizations Management Systems. Pós-Graduada em Engenharia de 
Serviços e Gestão-FEUP. Especialização em Gestão Industrial-AEP. Especialização em Engenharia e Gestão Ambiental (Parceria 
IEP/FEUP).  Licenciatura em Engenharia Química-FEUP. Anteriormente desenvolveu atividade profissional como Comercial/ Business 
Manager na Unidade de Educação e Formação e como Gestora de Cliente da Unidade de Certificação da APCER..

Paulo Borges

(APCER)

Mais de 33 anos de experiência no mercado das Tecnologias da Informação, 10 deles em paralelo com atividades e projetos em Angola, 
Brasil, Marrocos, Cabo Verde e outras zonas de África. Acreditado pelo “The UpTime Institute” como ATS desde Setembro de 2011, e 
como AOS desde Abril de 2017, tendo sido nomeado como “Expert” em Junho de 2020. Experiência comprovada no desenho, gestão de
projeto, comissionamento de obra e operacionalização e gestão do processo de certificação de Datacenters em Tier II, Tier III e Tier IV 
em várias regiões do mundo.

Nos projetos de infraestruturas críticas, como são o caso de Datacenters, assume o papel de coordenador das especificações e 
requisitos dos projetos, coordenador de especialidades técnicas, gestão do processo de certificação e coordenador das auditor ias de 
conformidade da construção, do comissionamento de obra para “GO LIVE” da infraestrutura global e dos modelos de gestão para a sua 
operacionalização e exploração.

Lead Auditor das normas ISO/IEC 27001:2013 (Gestão da Segurança da Informação), ISO 22301 (Continuidade de Negócio), ISO 2000 0 
(Gestão de Serviços) e ISO 27032 (Gestão de Cibersegurança), com dezenas de projetos implementados e certificados. Auditor in terno 
de várias empresas nacionais e internacionais em matérias de segurança, tecnologias da informação, criptografia aplicada e 
continuidade de negócio. Auditor de credenciação ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 20000 qualificado pela APCER. Auditor Coordenador eIDAS
qualificado pela APCER para serviços de confiança digital. Auditor de segurança credenciado pelo Gabinete Nacional de Seguran ça para 
o sector de atividade das PECP - Plataformas eletrónicas de contratação pública. Membro individual do “The Green Grid”.

Membro individual do “Bicsi - Building Industry Consulting Service International”.

Professor convidado do INPT - Institut National des Postes et Télécommunication de Rabat, Marrocos, para lecionar em mestrados e 
pós-graduações em matérias de Cibersegurança, Criptografia aplicada e infraestruturas Datacenter.
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F O R M A D O R E S

HermanoCorreia

Auditor com experiência internacional nas normas ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 20000-1, ISO 22301, SA 8000 e eIDAS, com mais de 
500 dias de auditoria de certificação realizados em 3 continentes. Formador em várias normas e em várias instituições de ensi no 
superior e profissional. É DPO certificado pela Universidade Maastricht, ISO 20000 Consultant e ITIL v3 Foundations Certificate.

Trabalhou durante 20 anos na APCER, onde assumiu várias responsabilidades, destacando as duas últimas, como Responsável da 
Bolsa de Auditores e Formadores da APCER e Diretor Executivo da APCER Brasil. 

Especialista em projetos de implementação e auditoria de  segurança de sistemas de informação e proteção de dados pessoais. C om 
mais de 25 anos experiência em consultadoria e auditoria em empresas de tecnologias de informação, desenvolvimento de softwar e, 
serviços internet e baseados na “cloud,” e serviços de suporte de TI. Atualmente está ligado a vários projetos de desenvolvimento de 
software.

Membro das comissões técnicas nacionais CT191 - Gestão de Serviços e Governação de TI e CT163 – Segurança em Sistemas de 
Informação. Pós-graduação em gestão de processos de negócio eletrónico e formação superior em Engenharia Eletrotécnica no 
Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP).

Mário Rui Costa

Consultor e Sócio fundador na Transponder Consultores, com experiência em sistemas de gestão ISO 20000-1, ISO/IEC 27001:2013, ISO 
13485 e ISO 9001 como consultor, auditor e formador. 

Especializou-se em projetos de implementação de sistemas de gestão e auditoria em empresas de tecnologias de informação, serviços de 
distribuição, indústria de equipamentos e eletrónica e dispositivos médicos.

Auditor da APCER, como auditor coordenador ISO 9001, ISO 20000, ISO/IEC 27001:2013, ISO 13485, ISO 14001 e OHSAS 18001.  Pres ide
a comissão técnica Nacional CT191 - Gestão de Serviços e Governação de TI. 

Membro da comissão técnica internacional ISO/IEC JTC1 SC40 IT Service Management and IT Governance.

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela FEUP (1989). Co-editor das Normas ISO 20000-2 Guidance on the 
application of service management systems e ISO 20000-7 Guidance on ISO 20000-1, ISO 9001 and ISO/IEC 27001:2013 integration

HenriqueSantos
(Ver CoordenaçãoCientífica-Pedagógica)
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F O R M A D O R E S

Miguel Medina Silva

Licenciado em Direito e Mestrado (parte curricular) em Ciências Jurídico-Comerciais pela Faculdade de Direito da Universidade 
Católica de Lisboa.

Georgetown Leadership Seminar, Georgetown University, Washington DC, 2011.

Advogado inscrito na Ordem dos Advogados Portuguesa. Membro da Sociedade Portuguesa de Direito Internacional. Membro da 
International Law Association.

Assistente Convidado do Ensino Superior.

Conferencista na área da segurança cibernética e do regulamento geral da proteção de dados
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Paulo Borges
(Ver CoordenaçãoCientífica-Pedagógica)

Ricardo Carrola

Professor Assistente Convidado no DSI – Departamento de Sistemas de informação da Universidade do Minho, com mais de 20 anos 
de experiência profissional. Licenciado entre os melhores alunos de Informática de Gestão pela Universidade do Minho. Escritor de 
artigos de inovação e tecnologia em jornais, romancista com um romance a aguardar publicação e finalização. Com uma carreira 
altamente focada em empresas de desenvolvimento e consultoria, de analista programador a CTO, passando por team leader e head
of development, possui uma rica experiência nas mais diversas tecnologias de programação e base de dados. Formador na área da 
tecnologia com foco nas áreas de arquitetura de software, software patterns, segurança aplicacional e tecnologias de programação e 
base de dados.



F O R M A D O R E S

Professora Adjunta no ISCAC – Coimbra Business School e Professora Convidada no 
Instituto Politécnico de Leiria.
Consultora, Formadora, Conferencista na área de Gestão de Recursos Humanos, 
doutoranda em Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos no ISCSP da 
Universidade de Lisboa, Título de Especialista em Gestão e Administração, Mestre 
em Gestão de Recursos Humanos pelo ISLA/Leiria, pós-graduada em Administração 
e Políticas Públicas pelo ISCTE/Lisboa e Licenciada em Ciência Política e Relações 
Internacionais pela FCSH da Universidade Nova de Lisboa. 
Experiência significativa em Recrutamento, Gestão do Talento, Gestão Estratégica 
de Recursos Humanos, Executive Coaching, formação de soft skills (Liderança, 
Comunicação, Gestão do Tempo, Negociação e Gestão de Conflitos, Gestão da 
Mudança, Gestão de Equipas, Capacidade Empreendedora - Criatividade -
Inovação). 
Voluntária da Associação ***ASTERISCOS em Leiria que tem por fim social a 
promoção do desenvolvimento da comunidade em geral através da estimulação do 
intelecto e da intervenção social dirigida à promoção de boas dinâmicas familiares, 
sociais, culturais, desportivas e intercultura.
Network consolidado na área da Gestão.
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D E S T I N A T Á R I O S
Diretores de Sistemas da Informação ou funções similares, CISO - Chief Information Security 
Officer, DPO - Data Protection Officer, Gestores de Infraestruturas Críticas, Gestores de
Conformidade, Auditores e Consultores de Segurança da Informação.

PROGRAMA
O programa pretende desenvolver nos participantes as competências técnicas, de gestão e 
comportamentais necessárias ao desempenho da função do Gestor de segurança de 
informação na aplicação de casos práticos.

Os 17 módulos do Programa proporcionam uma visão global dos sistemas Sistema de Gestão 
de segurança de informação, bem como os conhecimentos e a prática de métodos e técnicas 
variadas, necessários ao desempenho pleno da função de Gestor de segurança de informação, 
nas suas múltiplas facetas de gestor, técnico e líder de pessoas.

O curso é modular e permite a inscrição em módulos isolados, desde que os participantes 
reúnam os requisitos descritos nas condições de acesso dos respetivos módulos. A 
equivalência em módulos similares frequentados em formações promovidas por outras 
entidades será analisada caso a caso pela APCER em conformidade com as condições de 
acesso de cada módulo e com o reconhecimento dos conteúdos dos programas das ações 
frequentadas.

A fim de enriquecer as abordagens nucleares, o programa contempla Seminários ou 
Workshops sobre temas da atualidade e Case Studies em sessões de fim de tarde, com 
especialistas reconhecidos.

No final do curso, com a frequência de todos os módulos e avaliação positiva, os participantes 
adquirem um certificado de Especialização Avançada, incluindo a componente de formação 
necessária à qualificação como auditor de sistemas de segurança de informação. A frequência 
das Unidades 2, 3, 4,5, 7 e 8 permite a qualificação como Encarregado de Proteção de Dados. 

O curso é realizado à distância com o uso da plataforma Go To Webinar, permitindo aos 
formandos acederem à sala de aula remotamente quando o módulo é lecionado.
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MÓDULOS DO PROGRAMA

UC 1 – Liderança e Motivação para a Gestão da Segurança da Informação

Objetivos Gerais:
No final da ação de formação, o participante é capaz de:

• Liderar, gerir e motivar equipas no domínio da Segurança da Informação.

Condições de acesso: 
Conhecimentos gerais de segurança da informação.

Conteúdo Programático:
1. Liderar e gerir equipas no âmbito da Segurança da Informação
2. Resolver problemas de Segurança da Informação e tomar decisões em equipa
3. Liderança e comunicação eficaz
4. Inspirar, incentivar e motivar equipas 
5. Avaliação de conhecimentos

Duração: 6 horas

Formador: Sandrina Leal 
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MÓDULOS DO PROGRAMA

UC 2 – Conformidade Legal - RGPD e ISO/IEC 27001:2013 

Objetivos Gerais:
No final da ação de formação, o participante é capaz de:

• Identificar a estrutura, conceitos-chave e obrigações decorrentes do Regulamento Geral de Proteção de 
Dados (RGPD); 

• Descrever o conjunto de mecanismos operativos que o Regulamento e a ISO/IEC 27001:2013 propõem 
e incorporá-los no desenho de soluções de Segurança.

Condições de acesso: 
Conhecimentos gerais de segurança da informação.

Conteúdo Programático:
1. O espírito do RGPD e seus considerandos
2. Princípios imanentes: proporcionalidade, finalidade, licitude, transparência
3. Sujeitos e obrigações: relação entre o responsável e subcontratante
4. Dados pessoais: definição, tratamento, violação, acesso, oposição, portabilidade e apagamento
5. Princípios de tratamento
6. Direitos dos titulares
7. Controlo e monitorização
8. Da validade do consentimento 
9. Mecanismos propostos pelo RGPD 
10. A Conformidade além do RGPD – ISSO/IEC 27001:2013
11. Avaliação de conhecimentos

Duração: 8 horas

Formador: Miguel Medina Silva
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MÓDULOS DO PROGRAMA

UC 3 – Funções e Responsabilidade em RGPD - O Papel do EPD

Objetivos Gerais:
No final da ação de formação, o participante é capaz de:

• Saber como ocorre a designação do EPD;
• Identificar as competências necessárias para desempenhar as funções de EPD;
• Definir a posição do EPD na organização, relacionando a independência, conflitos de interesse e ética, 

estatuto e recursos;
• Identificar quais as funções concretas a desempenhar.

Condições de acesso: 
Conhecimentos do RGPD e de segurança da informação.

Conteúdo Programático:
1. Introdução
2. Designação do EPD

• Casos em que é obrigatória
• Subcontratante e múltiplas organizações
• Competências
• Publicidade dos contactos

3.    Posição do EPD
• Ética e conflitos de interesses
• Estatuto e recursos
• Responsabilidades e destituição
• Funções do EPD
• Controlo de conformidade
• Avaliação de impacto
• Ponto de ligação com autoridade de controlo
• Registo de atividades

4. Avaliação de conhecimentos 

Duração: 8 horas

Formador: Miguel Medina Silva
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MÓDULOS DO PROGRAMA

UC 4 – Interpretação da ISO/IEC 27001:2013 para a Segurança da Informação -
O Papel do CISO 

Objetivos Gerais:
No final da ação de formação, o participante é capaz de:

• Descrever os requisitos da norma ISO/IEC 2700:20131, conhecer os grupos de controlos e a sua 
articulação com os riscos de segurança da informação, e entender as responsabilidades e autoridades 
tipicamente inerentes ao CISO relativamente aos requisitos da norma mais relevantes para essa 
função.

Condições de acesso: 
Conhecimentos gerais de segurança da informação e de sistemas de gestão.

Conteúdo Programático:
1. Conceitos e definições de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)
2. Âmbito de um SGSI
3. Contexto da organização e partes interessadas
4. Liderança, política e objetivos de segurança da informação.
5. Avaliação de riscos de segurança da informação e o plano de tratamento de riscos - Seleção de 

controlos do Anexo A 
6. Declaração de aplicabilidade e controlos de segurança da informação
7. Avaliação do desempenho do sistema de gestão e melhoria
8. Implementação da ISO 27001 e as linhas de orientação da ISO 27003 
9. Avaliação de conhecimentos

Duração: 8 horas

Formador: Mário Rui Costa
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MÓDULOS DO PROGRAMA

UC 5 – Gestão da Privacidade e Segurança da Informação para RGPD–ISO/IEC 
27701:2019 

Objetivos Gerais:
No final da ação de formação, o participante é capaz de:

• Conhecer as relações existentes entre as normas de gestão de segurança da informação da série ISO/IEC 
27000 e de gestão da privacidade da série ISO/IEC 29100, com o RGPD e com a nova norma ISO/IEC 
27701:2019;

• Entender e aplicar as melhores práticas das normas acima referidas para dar resposta sustentável aos 
requisitos do RGPD;

• Aplicar os conhecimentos dos pontos anteriores para conceber um sistema de gestão abrangente e 
eficaz para assegurar a gestão da privacidade, da segurança da informação e proteção dos dados 
pessoais, em conformidade com o RGPD.

Condições de acesso: 
Conhecimentos na norma ISO/IEC 27001:2013.

Conteúdo Programático:
1. Principais implicações práticas do RGPD para a gestão das organizações
2. Como assegurar a conformidade com o RGPD recorrendo às boas práticas das normas ISO/IEC 27001, 

27002 e 27005, em conjunto com as normas
a. ISO/IEC 29100:2011 - Privacy framework
b. ISO/IEC 29134:2017 - Privacy impact assessment – Guidelines
c. ISO/IEC 29151:2017 - Code of practice for personal identifiable information protection

3. Como integrar as boas práticas das series ISO/IEC 27000 e 29100, recorrendo à nova ISO/IEC 27701, para 
conceber um sistema de gestão para a conformidade com o RGPD

4. Avaliação de conhecimentos

Duração: 8 horas

Formador: Hermano Correia
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MÓDULOS DO PROGRAMA

UC 6 – Boas práticas na implementação dos controlos – ISO/IEC 27002:2013

Objetivos Gerais:
No final da ação de formação, o participante é capaz de:

• Identificar a estrutura da norma ISO/IEC 2700:2013 e da apresentação de práticas para a implementação 
dos controlos;

• Identificar normas complementares para áreas de negócio especificas: Saúde, Comunicações, Indústria 
Automóvel, etc...;

• Definir critérios para a adoção de boas práticas com base em normas ISO;
• Assegurar as melhores condições de sucesso para a implementação com eficácia dos controlos do Anexo A.

Condições de acesso: 
Conhecimentos na norma ISO/IEC 27001:2013; frequência da UC4.

Conteúdo Programático:
1. Interpretação da norma ISO/IEC 27002:2013
2. O significado prático dos controlos do Anexo A
3. Identificação de normas complementares de boas práticas aplicáveis à segurança da informação
4. Análise de casos práticos de aplicabilidade para os controlos do Anexo A
5. Métricas para a verificação da eficácia dos controlos de segurança
6. Auditoria de conformidade dos controlos de segurança
7. Avaliação de conhecimentos

Duração: 4 horas

Formador: Paulo Borges
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MÓDULOS DO PROGRAMA

UC 7 – Gestão da Cibersegurança – ISO/IEC 27032:2012

Objetivos Gerais:
No final da ação de formação, o participante é capaz de:

• Entender o significado de proteção em Cibersegurança com base nos compromissos da segurança da 
informação;

• Estar apto para criar um modelo de gestão da Cibersegurança na empresa ou instituição onde desenvolve 
as suas atividades profissionais;

• Identificar mecanismos de ataque e selecionar os controlos mais adequados em função da análise do risco;
• Gerir o ciclo de vida dos controlos de Cibersegurança;
• Avaliar do desempenho do sistema de gestão e melhoria.

Condições de acesso: 
Conhecimentos na norma ISO/IEC 27001:2013.

Conteúdo Programático:
1. Controlos do Anexo A da norma ISO/IEC 27001:2012 aplicáveis a Cibersegurança
2. Interpretação da norma ISO/IEC 27032:2012
3. O papel do NIST Cibersecurity Framework
4. Definições de Cibersegurança
5. Intervenientes em Cibersegurança
6. Mecanismos de Ciberataques
7. Controlos de segurança para ataques à Cibersegurança
8. Ativos, ameaças e riscos em Cibersegurança
9. Gestão de incidentes em Cibersegurança
10. Análise forense de Ciberataques
11. Continuidade de negócio em Cibersegurança
12. Políticas de Gestão da Cibersegurança
13. Legislação para o Ciberespaço
14. Avaliação de conhecimentos

Duração: 8 horas

Formador: Paulo Borges
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MÓDULOS DO PROGRAMA

UC 8 – Segurança e Gestão da Privacidade na Cloud – ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 
27018:2014

Objetivos Gerais:
No final da ação de formação, o participante é capaz de:

• Identificar o papel da CSA - Cloud Security Alliance;
• Interpretar os requisitos e recomendações da norma ISO/IEC 27107:2015, como complemento das normas 

ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27002:2013; 
• Expandir o âmbito da segurança da informação a serviços Cloud; 
• Aplicar controlos de segurança no uso do “CloudTrust Protocol.

Condições de acesso: 
Conhecimentos na norma ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27032:2012.

Conteúdo Programático:
1. Controlos do Anexo A da norma ISO/IEC 27001:2013aplicáveis na Cloud
2. O significado prático de IaaS – PaaS – SaaS para os “Cloud Services”
3. A ligação dos “Cloud Services” com o Ciberespaço e a Cibersegurança
4. Interpretação da norma ISO/IEC 27017:2013
5. Gestão do risco em “Cloud Services” e o papel da ENISA
6. Alterações aos controlos na ISO/IEC 27002:2013para serviços na Cloud
7. Novos controlos de segurança para”Cloud Services” definidos pela ISO 27017
8. Gestão da privacidade na cloud pública - Norma ISO/IEC 27018:2014 – “Cloud Privacy”
9. Legislação aplicável na Cloud
10. CSA – Cloud Security Alliance
11. Avaliação de conhecimentos

Duração: 8 horas

Formador: Paulo Borges
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MÓDULOS DO PROGRAMA

UC 9 – Gestão do Risco - ISO 31000:2018 e ISO 27005:2018

Objetivos Gerais:
No final da ação de formação, o participante é capaz de:

• Conhecer as etapas de um processo do processo de gestão de risco;
• Definir uma metodologia de gestão do risco;
• Documentar os resultados de análise, avaliação e tratamento de risco.

Condições de acesso: 
Conhecimentos na norma ISO/IEC 27001:2013.

Conteúdo Programático:
1. Visão geral do processo de gestão de riscos de segurança da informação (27005 versus 31000)
2. Ativos, vulnerabilidades e ameaças
3. Cenários de risco e tratamento de risco
4. Identificação, análise e avaliação de riscos
5. Tratamento de riscos de segurança da informação
6. Exercício – Avaliação e tratamento do risco
7. Avaliação de conhecimentos

Duração: 8 horas

Formador: Mário Rui Costa
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MÓDULOS DO PROGRAMA

UC 10 – Gestão de Incidentes - ISO 27035:2016 (Controlo A.16 ISO/IEC 27001)

Objetivos Gerais:
No final da ação de formação, o participante é capaz de:

• Efetuar a gestão de incidentes de segurança da informação, cobrindo o processo de identificação e 
resposta a eventos, incidentes e vulnerabilidades em de segurança;

• Definir uma política de gestão de incidentes de segurança, assegurando a divisão das responsabilidades 
das funções envolvidas, criação de equipas de resposta a incidentes, bem como outros aspetos relevantes 
na adoção de boas práticas de gestão da segurança da informação.

Condições de acesso: 
Conhecimentos na norma ISO/IEC 27001:2013.

Conteúdo Programático:
1. Contexto da segurança da informação
2. ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27002:2013 e a Gestão de Incidentes
3. Conceitos
4. Princípios da Gestão de Incidentes ISO/IEC 27035-1:2016 e ISO/IEC 27035-2:2016

• Preparação e Planeamento
• Deteção e Reporte
• Auditoria e Decisão
• Respostas
• Lições aprendidas

5. Outras Abordagens (ENISA, NIST)
6. Avaliação de conhecimentos

Duração: 8 horas

Formador: Hermano Correia
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MÓDULOS DO PROGRAMA

UC 11 – Segurança da Informação e Continuidade de Negócio - ISO 22301:2019

Objetivos Gerais:
No final da ação de formação, o participante é capaz de:

• Compreender os principais conceitos de gestão de continuidade de negócio da norma ISO 22301, conhecer 
os principais componentes de um Sistema de Gestão de Continuidade de Negócio (SGCN) e entender a sua 
relação com os requisitos da ISO/IEC 27001:2013 relativos à continuidade da segurança da informação.

Condições de acesso: 
Conhecimentos na norma ISO/IEC 27001:2013.

Conteúdo Programático:
1. Introdução aos conceitos de Gestão de Continuidade de Negócio da norma ISO 22301:2019
2. Principais componentes de um Sistema de Gestão de Continuidade de Negócio (SGCN) 

a. Sistema de gestão e integração com outras normas
b. Análise de impacto no negócio e avaliação dos riscos
c. Estratégia de continuidade do negócio
d. Procedimentos de continuidade e recuperação
e. Exercícios e testes de continuidade

3. Relação entre os conceitos e requisitos da norma ISO 22301:2019 e os objetivos de controlo e controlos 
da ISO/IEC 27001:2013 relativos à segurança da informação no contexto da gestão da continuidade do 
negócio:
a. Planeamento da continuidade da segurança da informação
b. Implementação da continuidade da segurança da informação
c. Verificação, revisão e avaliação da continuidade da segurança da informação
d. Disponibilidade dos recursos de processamento da informação

4. Avaliação de conhecimentos

Duração: 8 horas

Formador: Paulo Borges
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MÓDULOS DO PROGRAMA

UC 12 – Gestão dos serviços em tecnologias da informação – ISO/IEC 20000:2018 

Objetivos Gerais:
No final da ação de formação, o participante é capaz de:

• Descrever os requisitos da norma ISO 20000:2018,
• Conhecer os processos de gestão de serviço necessários à implementação da norma ISO/IEC 20000 -1.

Condições de acesso: 
Conhecimentos na norma ISO/IEC 27001:2013.

Conteúdo Programático:
1. Conceitos e requisitos de um Sistema de Gestão de Serviços (SGS) de acordo com a norma NP ISO/IEC 

20000-1:2018.
2. Âmbito de um SGS (ISO 20000-3:2012)
3. Política, objetivos e indicadores de desempenho de um SGS
4. Requisitos de gestão de serviços baseados na norma ISO 20000-1:2018

• Portefólio de serviços
• Relacionamento e acordo 
• Fornecimento e procura
• Design, produção e transição de serviços
• Resolução e execução
• Garantia de serviço
• Relatórios de serviço

5. Integração de um SGS com um SGSI (ISO/IEC 27013:2015)  
6. Avaliação de conhecimentos

Duração: 8 horas

Formador: Mário Rui Costa
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MÓDULOS DO PROGRAMA

UC 13 – Aplicações Criptográficas para a Segurança da Informação

Objetivos Gerais:
No final da ação de formação, o participante é capaz de:

• Identificar claramente os requisitos descritos pelos controlos A.10.1 e A.10.2 e implementá-los de forma mais 
eficaz

• Interpretar claramente os objetivos e requisitos do Regulamento 910/2014
• Identificar os objetivos de cada serviço de confiança qualificado
• Identificar quais os prestadores de serviços de confiança em Portugal e na Europa.

Condições de acesso: 
Conhecimentos na norma ISO/IEC 27001:2013.

Conteúdo Programático:
1. Significado prático de Criptografia
2. PKI - Public Key Infrastructure
3. Regulamento eIDAS 910/2014
4. O papel da ENISA, do ETSI e do CAB-Forum
5. O papel do CAB, do TSP e da Entidade Supervisora
6. Normas ETSI
7. Normas CAB-FORUM
8. Serviços de confiança qualificados:

a. Assinaturas eletrónicas
b. Selos eletrónicos
c. Selos Temporais
d. Autenticação Web

9. Auditoria e certificação de PKI
10. Publicação na TSL – Trusted Services List
11. Caso prático de aplicação de criptografia - Controlos ISO/IEC 27001:2013 A.10.1 e A.10.2
12. Novos desafios - “Remote Signing”, Assinaturas na Cloud e RGPD
13. Avaliação de conhecimentos

Duração: 8 horas

Formador: Paulo Borges
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MÓDULOS DO PROGRAMA

UC 14 – Segurança Física de Infraestruturas Críticas Datacenter

Objetivos Gerais:
No final da ação de formação, o participante é capaz de:

• Identificar claramente os requisitos descritos pelos controlos A.11.1 a A.11.2.9 e implementá-los de forma 
mais eficaz;

• Interpretar os requisitos de cada “Tier Level” de um Datacenter segundo a norma do “The UpTime
Institute”;- Entender como se identificam requisitos para a segurança física em função da análise do risco 
do local de implementação.

Condições de acesso: 
Conhecimentos na norma ISO/IEC 27001:2013.

Conteúdo Programático:
1. O que é um Campus Datacenter
2. Onde se integram o NOC e SOC?
3. Definição de infraestruturas críticas
4. Normas aplicáveis a projetos de infraestruturas críticas
5. “Tier Level” de Datacenters e respetivo SLA
6. Ciclo de vida de um Datacenter:

Conceção - Projeto - Implementação - Comissionamento - Operação - Certificação
7. Análise do Risco para o local de implementação 
8. Segurança Física de infraestruturas críticas
9. Integração com a norma ISO/IEC 27001:2013 e respetivos controlos
10. Avaliação de conhecimentos

Duração: 8 horas

Formador: Paulo Borges
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MÓDULOS DO PROGRAMA

UC 15 – Segurança Aplicacional - ISO 27034 

Objetivos Gerais:
No final da ação de formação, o participante é capaz de:

• Analisar e identificar vulnerabilidades em aplicações informáticas, bem como dos respetivos impactos;
• Conhecer as metodologias de testes de segurança e boas práticas de codificação de aplicações seguras, 

incluindo métricas de avaliação de requisitos de segurança.

Condições de acesso: 
Conhecimentos na norma ISO/IEC 27001:2013.

Conteúdo Programático:
1. Organização geral do grupo de normas 27034 
2. Enquadramento da segurança aplicacional na norma ISO 27034-1:2011; Papel do levantamento e elicitação

de requisitos na segurança aplicacional
3. Casos práticos 
4. Introdução ao conceito de ASC – Application Security Controls e ASC Packages + ASLCRM – Application

Security Life Cycle Reference Model
5. Arquitetura aplicacional e enquadramento no tópico da segurança
6. Exercícios ASC e arquitetura aplicacional – Caso de uso ISO 27034-5/6
7. Noção de Ameaças, ataques, vulnerabilidades e contramedidas
8. Tipificação e demonstração das principais ameaças à segurança aplicacional / ataques e exploits; (Utilização 

de exemplos mobile e Web)
9. Exercícios e case study
10. Técnicas de programação defensivas, introdução ao TDD; Conceitos de Testes; Técnicas de desenho de 

testes; Black-box, White-Box;Experienced-based
11. Avaliação de Conhecimentos

Duração: 8 horas

Formador: Ricardo Carrola

Especialização Avançada em Gestão Integrada da Segurança da Informação



MÓDULOS DO PROGRAMA

UC 16 – Segurança das Comunicações - ISO 27033 

Objetivos Gerais:
No final da ação de formação, o participante é capaz de:

• Conhecer as principais vulnerabilidades e ameaças presentes nas redes de computadores conterrâneas;
• Planear, implementar e gerir algumas das tecnologias de segurança em redes, nomeadamente firewalls, 

sistemas de prevenção contra intrusões, VPNs, bem como planear a infraestrutura de rede para responder 
a determinados requisitos de segurança da informação.

Condições de acesso: 
Conhecimentos na norma ISO/IEC 27001:2013.

Conteúdo Programático:
1. Organização geral do grupo de normas 27033
2. Breve perspetiva sobre a pilha de protocols TCP/IP
3. Modelos de implementação de Segurança em Redes e planeamento da infraestrutura
4. Firewalls (caracterização, configuração e implementação)
5. Casos Práticos
6. Deteção de Intrusões (caracterização, configuração e implementação)
7. Exercícios e avaliação
8. Técnicas criptográficas na Segurança em Redes
9. Avaliação de Conhecimentos

Duração:
8 horas

Formador:
Henrique Santos
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MÓDULOS DO PROGRAMA

UC 17 – Auditoria a Sistemas de Gestão do Segurança da Informação

Objetivos Gerais:
No final da ação de formação, o participante é capaz de:

• Interpretar a ISO 19011; 
• Gerir um programa de auditorias, planear e conduzir as atividades de auditorias internas ao Sistema de 

Gestão de Segurança da Informação com valor acrescentado.

Destinatários: 
Diretores de Sistemas da Informação ou funções similares; CISO - Chief Information Security Officer; DPO - Data 
Protection Officer; Auditores e consultores de Segurança da Informação e/ou RGPD.

Condições de acesso: 
Conhecimentos na norma ISO/IEC 27001:2013.

Conteúdo Programático:
1. A ISO 19011
2. Definição das Equipas Auditoras
3. Comportamentos em situação de auditoria
4. Apresentação do Case Study
5. Preparação do Plano de Auditoria e da Lista de Comprovação
6. Execução da auditoria (reunião de abertura; auditoria; reunião de encerramento)
7. Elaboração do relatório da auditoria
8. Atividades de seguimento da auditoria
9. Análise das auditorias
10. Avaliação de conhecimentos

Duração: 28 horas

Formador: Hermano Correia
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C R O N O G R A M A

Datas/horário Disciplina Formador 

09 outubro (18h00-20h00) Apresentação do Curso Coordenação

09 outubro (20h00-22h00)

10 outubro (09h00-13h00)

UC 1 - Liderança e Motivação para a Gestão da Segurança da 

Informação
Sandrina Leal

16 outubro (18h00-22h00)

17 outubro (09h00-13h00)

UC 2 - Conformidade Legal - RGPD e ISO/IEC 27001:2013 Miguel Medina Silva

23 outubro (18h00-22h00)

24 outubro (09h00-13h00

UC 3 - Funções e Responsabilidades em RGPD - O papel do EPD Miguel Medina Silva

30 outubro (18h00-22h00)

31 outubro (09h00-13h00

UC 4 - Interpretação da ISO/IEC 27001:2013 para a Segurança da 

Informação – O papel do CISO
Mário Rui costa

6 novembro (18h00-22h00)

7 novembro (09h00-13h00

UC 5 - Gestão da Privacidade e Segurança da Informação para 

RGPD–ISO/IEC 27701:2019
Hermano Correia

13 novembro (16h00-20h00) Seminário - Apresentação Inicial dos Projetos Tutores + Coordenação

14 novembro (09h00-13h00
UC6 - Boas práticas na implementação dos controlos – ISO/IEC 

27002:2013
Paulo Borges

20 novembro (18h00-22h00)

21 novembro (09h00-13h00

UC 7 - Gestão da Cibersegurança – ISO/IEC 27032:2012 Paulo Borges

27 novembro (18h00-22h00)

28 novembro (09h00-13h00

UC 8 - Segurança e Gestão da Privacidade na Cloud – ISO/IEC 

27017:2015 e ISO/IEC 27018:2014
Paulo Borges

Estas UC são comuns ao curso de Encarregado de Proteção de Dados
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C R O N O G R A M A (continuação)

Datas/horário Disciplina Formador 

04 dezembro (18h00-22h00)

05 dezembro (09h00-13h00)
UC 9 - Gestão do Risco - ISO 31000:2018 e ISO 27005:2018 Mário Rui Costa

11 dezembro (18h00-22h00)

12 dezembro (09h00-13h00
UC 10- Gestão de Incidentes - ISO 27035:2016 Hermano Correia

08 janeiro (18h00-22h00)

09 janeiro (09h00-13h00)

UC 11- Segurança da Informação e Continuidade de Negócio - ISO 

22301:2019
Paulo Borges

15 janeiro (18h00-22h00)

16 janeiro (09h00-13h00)

UC 12 - Gestão de Serviços em Tecnologias da Informação - ISO 

20000:2018
Mário Rui Costa

22 janeiro (18h00-22h00)

23 janeiro (09h00-13h00)
UC 13 - Aplicações Criptográficas para a Segurança da Informação Paulo Borges

29 janeiro (18h00-22h00)

30 janeiro (09h00-13h00)
UC 14 - Segurança Física de Infraestruturas críticas (Datacenters) Paulo Borges

05 fevereiro (18h00-22h00)

06 fevereiro (09h00-13h00)
UC 15 - Segurança Aplicacional - ISO 27034 Ricardo Carrola

12 fevereiro (18h00-22h00)

13 fevereiro (09h00-13h00)
UC 16 - Segurança das Comunicações - ISO 27033 Henrique Santos 

19 fevereiro (18h00-22h00)

20 fevereiro (09h00-13h00)

26 fevereiro (18h00-22h00)

27 fevereiro (09h00-13h00)

05 março (9h00- 18h00)

06 março (9h00 – 13h00)

UC17 - Auditoria a Sistemas de Gestão da Segurança da Informação Hermano Correia

19 de março (16h00-20h00) Seminário – Apresentação Final dos Projetos Tutores + Coordenação

20 a 31 de Março Época de Exames de Recurso
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INVESTIMENTO

CursoCompleto:

Taxa de inscrição - 175 euros € (valor a descontar no momento do pagamento completo do curso)  
Inscrição no curso completo – 2400 euros €

UnidadesIsoladas:

UC 1 - Liderança e Motivação para a Gestão da Segurança da Informação – 175 €

UC 2 - Conformidade Legal - RGPD e ISO/IEC 27001:2013– 175 €

UC 3 - Funções e Responsabilidades em RGPD - O papel do EPD – 175 €

UC 4 - Interpretação da ISO/IEC 27001:2013 para a Segurança da Informação – O papel do CISO – 175 €

UC 5 - Gestão da Privacidade e Segurança da Informação para RGPD–ISO/IEC 27701:2019 – 175 €

UC 6 - Boas práticas na implementação dos controlos – ISO/IEC 27002:2013 – 100 €

UC 7 - Gestão da Cibersegurança – ISO/IEC 27032:2012 – 175 €

UC 8 - Segurança e Gestão da Privacidade na Cloud – ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2014 – 175 €

UC 9 - Gestão do Risco - ISO 31000:2018 e ISO 27005:2018 – 175 €

UC10 - Gestão de Incidentes - ISO 27035:2016 – 175 €

UC11 - Segurança da Informação e Continuidade de Negócio - ISO 22301:2019 - 175 €

UC12 - Gestão de Serviços em Tecnologias da Informação - ISO 20000:2018 – 175 €

UC 13 - Aplicações Criptográficas para a Segurança da Informação – 175 €

UC 14 - Segurança Física de Infraestruturas Críticas (Datacenters) – 175 €

UC 15 - Segurança Aplicacional - ISO 27034 – 175 €

UC 16 - Segurança das Comunicações - ISO 27033 – 175 €

UC 17 - Auditoria a Sistemas de Gestão do Segurança da Informação – 450 €

Examesrecurso:

Valor de cada exame de recurso - 35€

(Os valores apresentados estão isentos de IVA nos termos do nº 10 do art.º 9 do CIVA)
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DURAÇÃO
248 horas (168 horas aulas de contacto + 80 horas Projeto)
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D E S C O N T O S

10% para pagamento completo antes do início do curso;  

5% para 2 inscrições da mesma organização nesta ação;

10% para 3 ou mais inscrições da mesma organização nesta ação.

Os descontos não são acumuláveis. Quando o valor da inscrição em “pacotes” de módulos isolados for
superior ao valor da inscrição no curso completo, o valor da inscrição a considerar é o correspondente ao

da inscrição no curso completo.

CANDIDATURA À CERTIFICAÇÃO DE AUDITOR INTERNO

• Oferta (até 6 meses após a realização do exame)

• 125€ mais IVA (6 meses depois da realização do exame; inclui a realização de novo exame)

C O N D I Ç Õ E S G E R A I S

A inscrição na ação de formação só será considerada definitiva mediante o envio do respetivo pagamento, devendo o mesmo ser
efetuado após a confirmação da realização do curso via email, pelo coordenador da ação.

É obrigatório o envio da requisição ou nota de encomenda com a identificação do(s) formando(s), sempre que aplicável.

Em caso de desistência (obrigatoriamente comunicada por escrito), os formandos pagam metade do valor das propinas, sendo
aceite que o façam através do sistema de mensalidades.

A não comunicação por escrito do impedimento da presença, até 24 horas da data de início, obriga ao pagamento de 50% do valor
da inscrição.

O nº de participantes para cada ação é limitado, pelo que as inscrições serão aceites por ordem de cronológica de chegada.



AVALIAÇÃO

• Avaliação Contínua;

• Observação direta de comportamentos, formulação de perguntas e resolução de exercícios 
práticos;

• Avaliação Sumativa;

• Avaliação de conhecimentos por teste escrito no final da ação de formação;

• Avaliação Final da Especialização Avançada:

• (80% resultado da avaliação dos módulos + 20% classificação do Projeto)

CERTIFICAÇÃO

O Curso de especialização avançada em Gestão Integrada da segurança da Informação não confere grau 
académico, mas permite aos estudantes a obtenção de um diploma de Especialização Avançada emitido pela 
APCER.

Para efeitos de qualificação, aos formandos que obtiveram uma classificação final positiva será emitido o 
Certificado SIGO de Formação Profissional. Aos restantes formandos, será emitido um Certificado de 
Frequência de cada unidade curricular.

Esta especialização avançada confere ainda a qualificação de Encarregado de Proteção de Dados 
corresponde à componente formativa para a qualificação de auditor de Sistemas de Gestão de Segurança da 
Informação e para o acesso à Certificação de Auditor Interno.
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CERTIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Condições de acesso:

Apresentação prévia da candidatura à Certificação de Auditor Interno de Segurança da Informação.

Avaliação prévia dos elementos curriculares de acordo com o Regulamento Geral de Certificação de Auditores 
Internos:

• Ensino secundário completo (12º ano).

• 2 Anos de experiência profissional, a tempo inteiro, nos últimos 6 anos (períodos de estágio não são 
elegíveis para o cumprimento deste critério).

• 1 Ano de experiência específica em funções na área de Segurança da Informação e enquadradas no 
âmbito de um SGSI.

• Formação específica no domínio de Segurança da Informação:

o Formação em Interpretação da norma da norma ISO 27001 e em “Metodologias de Auditoria” de 
acordo com a ISO 19011, com uma duração mínima de 14 horas em cada uma das matérias.

• Participação, nos últimos 2 anos, como auditor efetivo em pelo menos 2 auditorias, integrais ou parciais, 
realizadas no âmbito da ISO 27001 que correspondam, no global, a um mínimo de 3 dias de auditoria, 
incluindo a análise da documentação, a atividade de auditoria propriamente dita e o relatório.

O acesso ao Certificado de Competências de Auditor Interno de Segurança da Informação é proporcionado aos 
participantes que concluírem o curso completo com avaliação positiva, e que, mediante apresentação de 
candidatura, demonstrem o cumprimento das condições de acesso acima referidas (experiência profissional, 
experiência específica e experiência em auditorias). Caso o participante não reúna as condições de experiência 
ou de auditoria, dispõe de mais 6 meses após a comunicação dos resultados da avaliação escrita para 
apresentação da candidatura.

A informação e a documentação sobre a Certificação de Auditores encontram-se disponíveis em “Certificação 
de Pessoas” do website da APCER: www.apcergroup.com/portugal
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C O N T A C T O S

Esclarecemos as suas questões.

Entre em contacto connosco através dos meios abaixo:

E-mail:  
educacaoeformacao@apcer.pt 
joana.freitas@apcer.pt

Tel:
+351 22 999 36 00
+351 96 157 81 01

mailto:educacaoeformacao@apcer.pt
mailto:joana.freitas@apcer.pt

