
duração 
14 horas 
 
 
datas de realização e horá-
rio: 
 
6.Mar ’20, 6ªF, 9h30 – 18h00 
20.Mar ’20, 6ªF, 9h30 – 18h00 
 
 
 
preço de inscrição 
420 € 
 
este valor inclui: 
. documentação 
. certificado de formação 
 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
descontos 
20% de desconto (336€) para 
quem efetivar (pagar) a inscri-
ção até 1 mês antes do início 
da formação. 
 
nota 
os descontos não são acumu-
láveis 
 
 
local de realização 
Instalações da UNAVE-UA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
inscrições e informações 
josecmaximino@ua.pt 
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

objetivo geral 

 Sensibilizar o nível intermédio para os novos desafios e riscos do ciberespaço 

 Partilhar boas práticas de gestão dos sistemas de informação, na perspetiva do 
utilizador final 

 Desenvolver boas práticas de cibersegurança, numa visão integrada, desde a 
identificação dos riscos à implementação de medidas de proteção, até ao seu 
controlo e revisão em continuidade. 

 
objetivos específicos 

 Identificar as novas ameaças e riscos no ciberespaço, no contexto dos negócios 

 Partilhar as boas práticas para o utilizador final e as novas competências 
necessárias para uma gestão segura 

 Sensibilizar para o papel do fator humano no quadro da cibersegurança 

 Identificar as ameaças decorrentes da utilização das redes sociais e promover 
políticas seguras 

 
destinatários 

 Responsáveis de primeira linha de organizações que se enquadrem no novo perfil 
de cibervítimas, designadamente: 

- Empresas  
- TOC (técnicos oficiais de contas) 
- Laboratórios clínicos 
- Entidades, organismos públicos e outras instituições. 

 Técnicos de informática, consultores e auditores; 

 Utilizadores informáticos e cidadãos que desejam reforçar as suas capacidades; 

 Estudantes e restante comunidade académica com interesse pelo tema; 

 Responsáveis por start-ups e outras empresas com exposição ao ciberespaço. 

 
conteúdos programáticos 

 Ameaças e boas práticas na ótica do utilizador 

 Redes sociais: controlos e aplicações . 

Boas práticas de Cibersegurança na ótica do 
utilizador - nível intermédio  



 Coordenação, formador e oradores convidados 

Bruno Marques 
Doutorado em Gestão pela Universidade de Aveiro, Mestre em Administração 
de empresas e o MBA em Gestão da Informação pela Universidade Católica 
Portuguesa (UCP). Ao nível académico tem colaborado enquanto docente em 
várias universidades e institutos. É consultor nas áreas de IT Service Manage-
ment e Segurança de Informação e profissionalmente colaborou no setor segu-

rador enquanto responsável pelas áreas de IT Governance, IT Security e Boas práticas de 
Gestão da Privacidade, tendo trabalhado anteriormente nas áreas de multimédia e consul-
toria. 

Fernando Fevereiro Mendes 
Sócio-fundador da Focus2Comply, tem 38 anos de experiência na área das 
Tecnologias da Informação, dos quais 30 dedicados à segurança da informação 
e das TI. É data protection officer (DPO ) certificado pela EIPA e lead auditor 
ISO 27001 na bolsa de auditores internacionais da BSI, APCER e IMQ Internati-
onal. Tem certificado BSI ISO 27001 como lead implementer e tutor, PECB ISO 

27001 master, CSA cloud security expert, BSI ISO 22301 lead implementer. CISM pela ISA-
CA. Está, também, certificado pelo ICOR como datacenter expert e tutor. É, ainda, vogal e 
ex-secretário do Comitê Técnico Português de Segurança em Sistemas de Informação 
(CT163). Auditor de segurança credenciado pela Autoridade Nacional de Segurança, desde 
2009. 

Hélder José Rodrigues Gomes 
Coordenador científico-pedagógico. Doutorado em Engenharia Informática, é 
Professor Adjunto na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda da 
Universidade de Aveiro (ESTGA-UA), sendo atualmente diretor do CTeSP em 
Redes e Sistemas Informáticos e vice-diretor da licenciatura em Gestão Pública 
e Autárquica. É colaborador do Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática 

de Aveiro (IEETA). A sua principal área de interesse é a segurança informática, com maior 
enfoque na sua aplicação no área do e-government e na proteção dos utilizadores, sendo 
autor de várias publicações científicas. Antes de ingressar na UA, desenvolveu atividade 
profissional como Engenheiro de Software tendo, entre outros, participado em projetos naci-
onais e internacionais para o desenvolvimento de sistemas de comunicações táticas milita-
res. 

Nuno de Goes 
Oficial do Exército e docente Universitário convidado. Mestre em Engenharia 
Eletrotécnica Militar e Pós-graduado em Guerra de Informação/ Competitive 
Intelligence pela Academia Militar, em Direito e Cibersegurança pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa e Ciências Militares e Operações Terres-
tres pelo Instituto Universitário Militar. 

José Dinis 
Licenciado em Ciências Sociais e mestrando em Liderança de Pessoas e Orga-
nizações pela Academia Militar (AM). Pós-Graduado em Guerra de Informa-
ção/Competitive Intelligence pela AM e Direito e Cibersegurança na Faculdade 
de Direito de Lisboa. Atualmente é responsável pela área técnica de Comunica-
ções e Segurança do Centro de Dados da Defesa e Oficial de Segurança dos 

Sistemas de Informação e Comunicação. Colabora enquanto documente na Academia Mili-
tar (AM) e com o UbiNET (Instituto Politécnico de Beja). É membro da equipa responsável 
pela gestão do projeto de Smart Defence Multinational Cyber Defence Education and 
Training (MN CD E&T) nacional / NATO. Tem as certificações de Lead Auditor ISO 27001 
(Segurança de Informação), ITIL Fundamentals. É membro da direção da CIIWA.  

Carlos Pires 
Pós-graduado em Cybersegurança e Cyberdefese da Academa Militar (NATO 
MNCDE&T) e licenciado em Sistemas de Informação pelo ISCTE. 
Profissional nas áreas de segurança de informação e comunicações em diver-
sas posições e também com experiência em consultoria. Tem várias especiali-
zações técnicas e certificações  na área da gestão de risco, segurança e cibser-

segurança - GCFA, CISSP, ISSAP, ISSMP, CISM, CRISC. Tem ainda a certificação BSI 
ISO27001 Lead Auditor. É membro da direção da CIIWA. 


