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Divulgação de Ação de Formação 

“Sistemas de gestão de segurança da informação - implementação da NP ISO/IEC 27001:2013” 

 

A DQM, em parceria com a EIC Formação e a AEA, vai realizar a seguinte ação de formação: 

Designação: “Sistemas de gestão de segurança da informação - implementação da NP ISO/IEC 27001:2013”. 

Duração: 16 horas. 

Datas e horários: 22 e 23 de janeiro de 2019, das 09 às 13 e das 14 às 18 horas. 

Número mínimo de formandos: 10. 

Número máximo de formandos: 15. 

Local de realização: Instalações da Associação Empresarial de Águeda (AEA) na Rua da Indústria, 415, Covão, Z.I. EN 1 
Norte, 3750-792 Trofa AGD. 

Objetivo geral: Dotar os formandos de conhecimentos referentes à implementação de um Sistema de Gestão da Segurança 
da Informação (ISO/IEC 27001). 

Objetivos específicos: 

- Identificar e compreender os requisitos da ISO/IEC 17001; 
- Identificar as principais etapas de construção e implementação de um SGSI; 
- Conhecer os princípios gerais da gestão do risco no âmbito dos SGSI; 
- Preparar a organização para o processo de Certificação. 

Conteúdo programático: 

1. Contextualização da Segurança da Informação 
2. A série ISO/IEC 27000 
3. A norma ISO/IEC 27001:2013 - análise dos requisitos 
4. Implementação de um SGSI 
- Âmbito e política do SGSI; 
- Identificação de ativos de informação; 
- Avaliação e tratamento do risco; 
- Identificação dos controlos aplicáveis; 
- Plano de remediação; 
5. Casos práticos 
6. O processo de certificação 

Formador: Mário Lavado 

Licenciado em Engenharia Física e dos Materiais (UNL) e Pós-graduado em Engenharia da Qualidade (UNL). 
MBA (AESE/IESE Business School). 
Mais de 20 anos de experiência profissional em funções de direção em consultoria e gestão e estratégia de TI’s, formação e auditoria em 
organizações públicas e privadas no setor das TI’s em projetos e desenho, implementação e melhoria de sistemas de gestão de TI e gap 
analysis ITIL e COBIT. 
Gestor de Projeto responsável por projetos de implementação de planeamento estratégico, gestão de risco, gestão de serviços de TI, 
governação de TI e Lean Six Sigma. 
Formador certificado pelo PECB - Professional Evaluation and Certification Board para as normas ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 
27035, ISO/IEC 38500, ISO 31000 e ISO 55001. 

Investimento por formando(a): 220 € (duzentos e vinte euros) 

Acresce IVA à taxa legal em vigor. 
Inclui: Documentação de apoio das matérias abordadas, coffee break e certificado de formação profissional (emitido pela EIC Formação 
ao abrigo da Portaria 474/2010, de 08 de Julho). 

Informações adicionais e inscrições: 

info@dqm.pt | 918613202 

Esta ação de formação só será realizada com um número mínimo de dez formandos(as). 
 
Agradecemos que a inscrição seja efetuada até ao dia 12 de janeiro de 2019. 
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