
ISO 27001 - Implementation (2ª edição)
Curso de Especialização

A segurança da informação é um tema cada vez mais fundamental para todas as organizações,
públicas e privadas, e não apenas para aquelas baseadas em informação, como os bancos. A transformação
digital da economia, atualmente acelerada devido à pandemia, veio aumentar ainda mais   importância
deste tema. A implementação de boas-práticas, abrangendo os processos, a tecnologia e os colaboradores,
através de medidas técnicas e processuais, para além de formação e consciencialização regulares, é
imprescindível para uma diminuição do risco deste tipo de ataques. 

Este curso apresenta uma introdução completa e consistente à segurança da informação com base na
norma ISO/IEC 27001:2013 utilizando muitos exemplos, casos de estudo, exercícios práticos, e
convidados de empresas. O curso é lecionado em conjunto por um professor e investigador na área da
governação e gestão de sistemas de informação e um formador, consultor e auditor especialista em
segurança da informação.

tecnicomais.pt

Carga Horária das
Live Sessions: 16h

6ª-feira das 09h00 às 13h00

9 a 30 abril 2021

700€ (inclui o exame 
de certificação)

1,5 ECTS

Conhecer os principais conceitos de segurança de informação; 
Perceber como os conceitos são aplicados nas organizações; 
Aplicar os conceitos através de exercícios práticos; 
Conhecer outras normas, certificações e oportunidades de carreira nesta área em grande crescimento.

OBJETIVOS

DESTINATÁRIOS
Responsáveis ou membros de equipas envolvidos na definição, implementação, manutenção, melhoria e/ou auditoria de
Sistemas de Gestão de Segurança da Informação, encarregados de Proteção de Dados (DPO’s), gestores e outros profissionais
ligados à implementação de medidas de proteção de dados e consultores de sistemas de gestão diversos.

Live Sessions 
via Zoom

http://tecnicomais.pt/
http://tecnicomais.pt/


COORDENAÇÃO

Miguel Mira da Silva| IST
Professor Associado com Agregação de Sistemas de Informação no Técnico e coordenador do Mestrado em
Informação e Sistemas Empresariais (MISE), é, também, responsável pela unidade de investigação
"Transformação Digital" no INOV INESC Inovação. Tem uma larga experiência profissional, tendo criado 5
empresas e estado envolvido no desenvolvimento de diversos novos negócios, para além de ter liderado
inúmeros projetos científicos, tanto europeus como nacionais. 

Boas-vindas, apresentação do curso e esclarecimento de
dúvidas.

Introdução;
Informação;
Gestão da Segurança da Informação;
Sistemas de Gestão da Segurança da Informação;
Contexto e estrutura da ISO 27001.

Contexto;
Organizacional;
Liderança;
Planeamento;
Suporte e Operações;
Avaliação de Performance e Melhoria.

PLANO DE ESTUDOS

Sessão de Boas-Vindas
Prof. Miguel Mira da Silva e Luís Azevedo
9 abril  – 6ªfeira, 09h00/10h00

1. Conceitos Fundamentais
Luís Azevedo
9 abril  – 6ªfeira, 10h00/11h30

2. Sistemas de Gestão da Segurança da Informação (SGSI)
Luís Azevedo
9 e 16 abril  – 6ªfeira, 11h30/13h00 e 09h00/13h00

Políticas de Segurança da Informação;
  Organização da Segurança da Informação;
  Segurança de Recursos Humanos;
  Gestão de Ativos.
  Controlo de Acesso e Criptografia;
  Segurança Física e Ambiental, de Operações e de
Comunicação
  Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas
(de informação);
  Relações  com Fornecedores;     
  Gestão de Incidentes da Segurança de Informação;
  Aspetos da Segurança de Informação da Gestão da
Continuidade de Negócios (legal, regulador, contratual,
normativo e técnico).

Estrutura dos SGSI;   
Orientações da ISO/IEC 27003;
Certificação; 
Acordos de Certificação;
Fases da Auditoria de Certificação;      
ISO/IEC 27006 e Outros Requisitos;
Manutenção da Certificação;
ISO 27001 e RGPD;

3. SGSI: Controlos de Sistemas da Informação
Luís Azevedo
23 abril  – 6ªfeira, 09h00/13h00

4. SGSI: Projeto de Implementação 
Luís Azevedo
30 abril – 6ªfeira, 09h00/13h00

FORMADOR

Luís Azevedo | Certibest
Auditor ISO 27001, 20000-1 e 9001, e formador de auditores ISO 27001 na APCER. Formador, auditor e
consultor de sistemas de gestão na CERTIBEST. Presidente da direção da itSMF Portugal, responsável pelo
Organismo de Normalização Setorial para as TIC do Instituto Português da Qualidade (IPQ). Possui mestrado
em gestão de sistemas de informação, diploma de especialização em governação de TI.



Curso de Especialização: com avaliação e atribuição de 1,5 ECTS. No final, o formando receberá um Diploma de Curso de
Especialização do Técnico+ e a Certificação ISMS Implementer Foundation.
Curso de Formação: sem avaliação e sem atribuição de créditos ECTS, requerendo 85% de presenças. No final, o formando
receberá um Certificado de Curso de Formação.

AVALIAÇÃO

A avaliação será feita através do exame de certificação ISMS Implementer Foundation, baseadoa na norma ISO/IEC 27001:,  dia
14 maio 2021.

O formando pode optar por fazer este curso nos seguintes formatos  (o valor é o mesmo para qualquer um dos formatos):

TESTEMUNHOS DE ALUMNI

ESTE CURSO TEM A PARTICIPAÇÃO DE:

ESTATÍSTICAS

VAMOS COMEÇAR UM PROJECTO JUNTOS?

Fale connosco!
Técnico+
+351 218 417 010 / Info@tecnicomais.pt

More than 70% of respondents reported
that improving information security
was the biggest driver for implementing
ISO 27001.
ISO 27001 Global Report

100% de aprovação no exame de
certificação dos participantes da 1ª
edição do curso

Técnico+

Termino o curso com a certeza de estar melhor preparado para o desempenho do cargo na organização onde
trabalho.

Vitor Mendes | Coronel, Gabinete Nacional de Segurança

http://tecnicomais.pt/

