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CiberSegurança para Gestores

O programa “CiberSegurança para Gestores” foi concebido conjuntamente entre a CATÓLICA-LISBON e o TÉCNICO+ com
o objetivo de promover uma visão dos riscos atuais associados às Tecnologias de Informação e das práticas de Gestão
HIWXMREHEWETVSXIKIVEWSVKERM^EʡʮIWEFSVHERHSGSQTSRIRXIWXIGRSPʬKMGEWILYQEREWHSWWMWXIQEWHIMRJSVQEʡʝS
GSQIWTIGMEPEXIRʡʝSʚWWYEWZYPRIVEFMPMHEHIW7ʝSXEQFʣQMHIRXMƼGEHSWSWVMWGSWEWWMQGSQSSWVIGYVWSWTEVESW
gerir, seguindo-se uma visão integrada da governance de todos esses recursos, com um foco particular nas pessoas.
O programa termina com as atividades necessárias à criação de um plano de proteção dos sistemas informáticos no que
diz respeito à CiberSegurança e também com um exercício da tomada de decisão sob pressão em caso de ataque.
A importância da CiberSegurança nas Organizações
A CiberSegurança é mais importante do que nunca, tendo em conta a recente mudança de paradigma social e laboral.
%WSVKERM^EʡʮIWIMRHMZʧHYSWIWXʝSEMRHEQEMWHITIRHIRXIWHIHMWTSWMXMZSWHMKMXEMWWIRHSEMRXIVRIXSTVMRGMTEPGEREPTEVE
XVEFEPLEVTEVESGSRXEGXSITEVXMPLEHIMRJSVQEʡʮIWIRXVIIUYMTEWEQMKSWIJEQʧPMEW)WXEWMXYEʡʝSPIZEMRIZMXEZIPQIRXI
EYQEYQIRXSHEI\TSWMʡʝSEGMFIVEXEUYIW%PKYRWI\IQTPSWIQEFVMPHIE317MRJSVQSYUYIHIWHISMRʧGMSHE
TERHIQMEHE'3:-(LSYZIYQKVERHIEYQIRXSRSRʱQIVSHIGMFIVEXEUYIWHMVIGMSREHSWESWWIYWGSPEFSVEHSVIW
IIQIQEMPWJVEYHYPIRXSWHIWXMREHSWESTʱFPMGSIQKIVEPE,SRHEIE0MJI,IEPXLGEVIJSVEQXEQFʣQEXMRKMHEWTSV
GMFIVEXEUYIWIQNYRLSHI)WXIWEXEUYIWGEYWEQWʣVMSWHERSWUYIZʝSHIWHIETIVHEHIVIGIMXEWETIHMHSWHI
VIWKEXITSVTEVXIHSWLEGOIVWTSHIRHSEWGIRHIVEQMPLʮIWHIIYVSW

Objetivos

Destinatários

• Compreender os sistemas de informação atuais e
suas principais vulnerabilidades;
• Compreender a importância do fator humano na
defesa da infraestrutura informática;
• Tomar contacto com a cultura de ataque aos
sistemas de informação;
• Compreender a arquitetura da infraestrutura de
sistema de informação a proteger;
• Tomar contacto com as principais técnicas,
abordagens e tecnologias usadas na proteção dos
sistemas;
• Saber como gerir o risco e o acesso às fontes
HIMRJSVQEʡʝSISVKERM^EʡʮIWHMWTSRʧZIMWTEVE
participar na defesa conjunta da infraestrutura
XIGRSPʬKMGE
• Estar preparado para reagir a ataques aos sistemas
de informação, nomeadamente na tomada de
decisão em ambiente de crise;
ƍ 'SRLIGIVEWWSPYʡʮIWHI governance mais
ETVSTVMEHEWIEWJYRʡʮIWRIGIWWʛVMEWʚKIWXʝSHE
CiberSegurança;
• Saber desenhar e gerir um plano de CiberSegurança.

Este programa destina-se aos gestores de todos
os setores que enfrentam o risco de exposição a
ataques informáticos e que necessitem de ter o
respetivo conhecimento do tema para participarem
efetivamente na discussão dos problemas, análise
HIWSPYʡʮIWIXSQEHEHIHIGMWʝS
•
ƍ
•
•

Alta direção
+IWXSVIWHEIWXVEXʣKMEHSRIKʬGMS
Consultores;
Chefes de projeto de transformação digital.

Destina-se também a outros interessados no tema.
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Programa
O QUE É PRECISO SABER DE TECNOLOGIA PARA ABORDAR A CIBERSEGURANÇA
- Infraestruturas de TI;
- Internet e redes;
- Bases de dados.
Formadores: Pedro Adão
Duração: L
Atividade de ensino: Exposição
)WXIQʬHYPSHIWXMREWIEETVIWIRXEVEWTVMRGMTEMW8IGRSPSKMEWHE-RJSVQEʡʝSIGSQYRMGEʡʝSEXYEMWHIQSHSE
TIVQMXMVGSQTVIIRHIVSWTVSFPIQEWIEWWSPYʡʮIWHI'MFIV7IKYVERʡEZYPRIVEFMPMHEHIWTVSXIʡʮIWXIGRSPʬKMGEWI
TVSGIWWSW7IVʝSHIWXEGEHSWSWTSXIRGMEMWEPZSWHIEXEUYIW XERXSWMWXIQEWGSQSHEHSW 

O QUE É PRECISO SABER SOBRE CIBERSEGURANÇA


-

(IƼnição e âmbito;
:YPRIVEFMPMHEHIWXʣGRMGEW
Fator humano;
Ameaças típicas e o atual panorama de ameaças;
Quadro legal.

Formadores: Miguel P. Correia
Duração: L
Atividade de ensino: Exposição
)WXIQʬHYPSHIƼRISUYIʣE'MFIV7IKYVERʡEIGSRGIMXSWJYRHEQIRXEMWGSQSSWHITVSTVMIHEHIWHIWIKYVERʡE
vulnerabilidade, ataque e ameaça. Apresenta tanto vulnerabilidades técnicas como humanas, bem como os
principais tipos de ameaças atuais.

TEVE
RXI
E

COMO GERIR CIBERSEGURANÇA DE FORMA PROACTIVA
- Análise e gestão de risco;
- Análise prática de vulnerabilidades;
- Compreender os riscos e fazer uso da informação disponível.
Formadores: Rui Shantilal
Duração: L
Atividade de ensino: Exposição e exercícios
)WXIQʬHYPSJSVRIGIEWFEWIWHEWQIHMHEWEXSQEVTSVTEVXIHESVKERM^EʡʝSTEVEQMXMKEVSVMWGSHIEXEUYII
preparar potenciais respostas aos ataques.

OS MECANISMOS PRÁTICOS DE CIBERSEGURANÇA PARA MANAGERS

-

CriptoKVEƼEGIVXMƼGEHSWHMKMXEMWIEWWMREXYVEHMKMXEP
Gestão de identidades, autenticação e controlo de acessos;
7IKYVERʡEHIMRWXEPEʡʮIWIHIGIRXVSWHIHEHSW
Avaliação e gestão técnicas de Cibersegurança;
Investigação forense.

Formador: Nelson Escravana
Duração: L
Atividade de ensino: Exposição e exercícios
3QʬHYPSETVIWIRXESWQIGERMWQSWXIGRSPʬKMGSWHITVSXIʡʝSGSRXVEGMFIVEXEUYIW3SFNIXMZSʣGSQTVIIRHIVYQ
conjunto de mecanismos que, embora não sejam implementados diretamente pelos gestores, são componentes
fundamentais de uma solução de segurança.

GOVERNANCE DE CIBERSEGURANÇA
-

Papel da gestão da segurança da informação;
Frameworks/standards de melhores práticas de gestão de segurança da informação;
Integrar a Cibersegurança na gestão organizacional: um problema de gestão;
Organização para a Cibersegurança;
Desenvolver uma cultura de Cibersegurança;
Conceito de security by design;
Métricas para a gestão de segurança da informação;
Resposta a Incidentes: “Fui alvo de ataque e agora?” Simulação de caso concreto.

Formadores: Paulo Cardoso do Amaral
Duração: L
Atividade de ensino: Exposição e exercícios
2IWXIQʬHYPSMVʝSWIVEFSVHEHSWSWEWTIXSWJYRHEQIRXEMWVIPEXMZSWʚKIWXʝSHIWIKYVERʡEHEMRJSVQEʡʝS
contemplando as melhores práticas enquadradas numa framework holística de gestão da CiberSegurança que irá
culminar com um exercício demonstrativo de um incidente e a sua Gestão.

COMO CONSTRUIR O SEU PLANO DE CIBERSEGURANÇA



As melhores práticas de desenvolvimento de um plano de mitigação e gestão de riscos de cibersegurança;
Pistas para desenvolver o seu plano de cibersegurança;
+ETEREP]WMWITPERSHIQMXMKEʡʝS
Exemplos práticos de planos de cibersegurança;
%IGSRSQMEHSWVIWKEXIW WMQYPEʡʝSHIGEWSVIEPHITIHMHSHIVIWKEXI 

Formadores: João Ribeiro da Costa
Duração: L
Atividade de ensino: Exposição e exercícios
3ʱPXMQSQʬHYPSHS4VSKVEQETVSGYVEHEVSWIPIQIRXSWRIGIWWʛVMSWESWTEVXMGMTERXIWTEVETSHIVIQGSQIʡEVE
estruturar o seu Plano de CiberSegurança.

Direção de Programa
Paulo Cardoso do Amaral
Professor da CATÓLICA-LISBON em Gestão da Informação, Gestão do Conhecimento,
Competitive Intelligence, Estratégia Empresarial, Consultoria Empresarial e Transformação
Digital. É ainda diretor e docente nos cursos Fintech Disruption Program e BlockChain &
7QEVX'SRXVEGXWRE*SVQEʡʝSHI)\IGYXMZSW0MGIRGMEHSIQ)PIXVSXIGRMEHI8IPIGSQYRMGEʡʮIW
Sistemas e Computadores pelo IST, doutorado em Sistemas de informação pela Universidade
de Paris e MBA em Gestão internacional pela UCP. O seu doutoramento em sistemas
distribuídos confere-lhe as bases práticas por detrás da Blockchain e outras DLTs. Tem
lecionado disciplinas de MBA na China, França, Bélgica, Tunísia e Marrocos. É atualmente
empreendedor na área da hotelaria e turismo, e administrador do Grupo ExpoMundo.
*SMEHQMRMWXVEHSVHS+VYTS7MRƼGGSQSTIPSYVSHE-RXIVREGMSREPM^EʡʝSIHMVIXSVMRJSVQʛXMGSRS
Grupo CGD e na Portugal Telecom. É autor do livro “Top Secret” em inteligência Competitiva e
co-autor do livro “Capital Conhecimento”.

Miguel Pupo Correia
Professor Associado do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e investigador
sénior do INESC-ID. Esteve envolvido em vários projetos de investigação no âmbito da
cibersegurança e privacidade, entre os quais se destacam os projetos europeus MAFTIA,
CRUTIAL, ReSIST, TCLOUDS, PCAS e SafeCloud. Os seus principais interesses são: blockchain
IGSRWIRWSFM^ERXMRSWIKYVERʡEIGSRƼEFMPMHEHIHEGPSYHXVYWXIHGSQTYXMRKWIKYVERʡE
HIWSJX[EVIWIKYVERʡEIGSRƼEFMPMHEHIQʬZIPHIXIʡʝSHIMRXVYWʮIWIFMKHEXEEREP]XMGWI
WIKYVERʡEHIGSQYRMGEʡʮIW

Docentes
Pedro Adão
Professor Auxiliar no Departamento de Engenharia Informática do Técnico, é Doutorado em
Matemática pela Universidade Técnica de Lisboa em Métodos Formais para Análise de Protocolos
HI7IKYVERʡE(YVERXISHSYXSVEQIRXSJSMI\GLERKIWXYHIRXRE9RMZIVWMHEHIHE4IRRW]PZERME
)9%IVIWIEVGLMRXIVRRE1MGVSWSJX6IWIEVGLIQ'EQFVMHKI-RKPEXIVVEʈ1IQFVSHS7IGYVMX]ERH
5YERXYQ-RJSVQEXMSR+VSYTHS-RWXMXYXSHI8IPIGSQYRMGEʡʮIWIGSSVHIREEIUYMTEHIWIKYVERʡE
788 7IGYVMX]8IEQ$8ʣGRMGS JSVQEHETSVEPYRSWHS8ʣGRMGSUYITEVXMGMTEIQGSQTIXMʡʮIW
MRXIVREGMSREMWHIWIKYVERʡEIUYIEXYEPQIRXIIWXʛGPEWWMƼGEHERSXSTQYRHMEP

Nelson Escravana
Diretor da Área de 'SQYRMGEʡʮIWI'MFIVWIKYVERʡEHS-23:-2)7'-RSZEʡʝSTSWWYMQEMWHI
ERSWHII\TIVMʤRGMETVSƼWWMSREPIQXIPIGSQYRMGEʡʮIWIWIKYVERʡEHEMRJSVQEʡʝSWIRHS
consultor regular de diversas entidades nacionais e internacionais. É responsável pela realização
de auditorias de segurança no âmbito da prevenção e resposta a incidentes, análise e conceção
HIWSPYʡʮIW6IEPM^EVIKYPEVQIRXIEʡʮIWHIJSVQEʡʝSIWIQMRʛVMSWIQGMFIVWIKYVERʡEXIRHS
participado em mais de uma dezena de projetos europeus de I&D.

Rui Shantilal
Fundador e Managing Partner da -RXIKVMX]YQEIQTVIWEHEʛVIEHE7IKYVERʡEHE-RJSVQEʡʝS
Foi Director da prática de Segurança da OniTelecom e é Mestre em Segurança da Informação
TIPE9RMZIVWMHEHIHI0SRHVIW8IQZʛVMEWGIVXMƼGEʡʮIW'-774'-7%-730%IRXVISYXVEW

João Ribeiro da Costa
Doutorado em Análise de Sistemas pela Universidade de Lancaster do Reino Unido.
Admnistrador da Claranet Portugal. Co-fundador e Administrador da Guestcentric.
*SMWʬGMSJYRHEHSVHEI'LMVSR'VMSYE8VYI[MRH'LMVSRIQTVIWEHIUYIJSM4VIWMHIRXIHS
Conselhode Administração. Foi investigador do LNEC. Foi Professor na Faculdade de Ciências
HE9RMZIVWMHEHI2SZEHI0MWFSEPIGMSRSYRE9RMZIVWMHEHI'EXʬPMGE4SVXYKYIWERE9RMZIVWMX]SJ
0SRHSR ;]I'SPPIKI IRE9RMZIVWMHEHIHI4EVQE

Horário:
O programa decorre três vezes por semana, das 17h30 às 21h

Duração: 21 horas
Preço: 1900€
Local: CATÓLICA-LISBON

MAIS INFORMAÇÕES E CANDIDATURAS
Ana Marisa Santos

QR

Email: ana.marisa.santos@ucp.pt
Tel: 214 269 846
www.clsbe.lisboa.ucp.pt/executivos/ciberseguranca

