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Conteúdo Programático  
 
Fundamentos 

o Conceitos e princípios de 

continuidade de negócios 

o Conhecer a organização 

o Análise Interna, Análise 

Externa e partes interessadas 

Riscos e Impactos no negócio 

o Análise de Risco 

o Business Impact Analysis 

o Estratégias de Continuidade de 

Negócio 

Planos de Continuidade de negócio 

o Procedimentos 

o Resposta a incidentes 

o Comunicação 

Estudo de Caso 

 

 
Forma de Organização da Formação 
 
Presencial 

Objetivos Pedagógicos (Gerais e Específicos) 
 

• Compreender o processo de implementação de um 

Sistema de Gestão de Continuidade de Negócio (SGCN) 

de acordo com os requisitos das normas ISO 22301. 

• Compreender a relação entre um Sistema de Gestão de 

Continuidade de Negócio, incluindo a gestão de riscos e 

controlos, e o cumprimento dos requisitos das diferentes 

partes interessadas da organização. 

• Adquirir os conhecimentos necessários para contribuir na 

implementação de um Sistema de Gestão de 

Continuidade de Negócio (SGSI), conforme especificado 

nas normas ISO 22301. 

• Conhecer os conceitos, abordagens, normas, métodos e 

técnicas necessárias para uma gestão efetiva de um 

Sistema de Gestão de Continuidade de Negócio. 
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Metodologias de Formação 
 
A metodologia da formação é predominantemente participativa e assenta na realização de 

situações práticas, análise de situações concretas, assim como na troca de experiências entre 

participante e o formador. 

Os métodos a utilizar serão o expositivo, interrogativo, demonstrativo e participativo/ativo. 

 
 
Metodologias de Avaliação das Aprendizagens 
 
A avaliação da formação é realizada a partir de um exercício de avaliação: teste e exercícios. São 

também considerados para avaliação os parâmetros relativos: assiduidade e pontualidade; 

interesse e empenho; participação e a capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos 

 

 
Recursos pedagógicos/Espaços e equipamentos 
 
Material audiovisual e técnico a disponibilizar em cada ação: sala com mobiliário adequado; 

videoprojector; quadro e outros. A cada formando será entregue um Manual de apoio à formação.  

De acordo com as necessidades detetadas ao nível de recursos específicos a utilizar pelos 

formadores estas serão solicitadas pelo mesmo. 

 

Público-alvo: 

Responsáveis de Gestão,  

Responsáveis de Segurança;  

Responsáveis de Tecnologias, Responsáveis de Operações,  

Diretores de Recursos Humanos  

Outros profissionais interessados na gestão do risco de negócio. 

 
 
Duração Total do Curso: 08 horas 
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