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Abordagem de Nível Organizacional
Contextualização
O foco principal do Exercício são as preocupações das empresas / organizações no âmbito da
segurança, interligando processos de negocio com aspetos práticos de operacionalização
das temáticas de Segurança da Informação (SegInfo), dos sistemas de Informação (SI) e da
Cibersegurança. O planeamento do Exercício realizado segue a metodologia proposta pela
ENISA para a realização de Exercícios de Gestão e Crises no Ciberespaço.

Objetivos
Pretende-se que os participantes obtenham competências para:

• Utilizar técnicas de analise de atores, ameaças e vulnerabilidades;
• Utilizar técnicas de identificação e avaliação do risco (abordagem qualitativa);
• Selecionar controlos de SegInfo, SI, Cibersegurança de acordo com algumas das
melhores práticas internacionais;

• Definir sumariamente planos de contingência , especialmente focados em
Ciberataques e sabiam elaborar um relatório de resposta a incidentes;

• Criar e manter uma politica de Segurança de Informação;
• Definir um programa de sensibilização e treino para uma empresa;

• Operacionalizar em laboratório de algumas das ameaças mais frequentemente
utilizadas nos ciberataques, de modo a testar a solução de segurança
implementada na sua empresa e posteriormente tratar as lições aprendidas.

Duração: 1,5 dias / 11 horas
Custo: 300€+IVA

Horário: 1º dia 9h30 às 12h30
13h30 às 17h30
2º dia 9h30 às 13h30

Metodologia
Os participantes no Exercício dividem-se em grupo com cerca de 6 a 8 pessoas
liderados por um coordenador e realizam o Exercício em simultâneo,
comparando-se as soluções propostas no final de cada uma das três fases do
Exercício.
Os membros de cada grupo assumem o papel de Chief Information Security Officcer
de uma empresa e através de um processo deliberativo em grupo, condicionado
pelo tempo disponível, respondemos a um conjunto de pedidos, que refletem algumas das principais preocupações das empresas / organizações, no âmbito da
SegInfo, SI e Cibersegurança.

Conteúdos temários
O Exercício realiza-se em três fases, num total de 11 horas, divididas por dois dias, em
que se procura explorar a utilização de um conjunto de boas praticas internacionais de
SegInfo, SI e Cibersegurança, de acordo co o cenário proposto.

