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CURSO ONLINE 

ISMS Auditor | Lead Auditor – ISO/IEC 27001:2013 (17816) 

Curso Certificado pelo CQI e IRCA            

 

Este curso proporciona aos formandos as competências necessárias para realizar auditorias de 1ª, 2ª e 3ª parte ao sistema 

de gestão de segurança da informação ISO/IEC 27001:2013, de acordo com a norma ISO 19011:2018 e ISO/IEC 17021-

1:2015, conforme apropriado, através de uma pedagogia prática e variada, com base em estudo de caso, exercícios 

práticos, simulação da auditoria com role-play (workshop).  

 

Objetivos gerais 

No final da ação de formação o participante é capaz de: 

• Explicar a finalidade e os benefícios de um sistema de gestão de segurança da informação (SGSI), das normas de SGSI, 

da auditoria a sistemas de gestão e de 3ª parte de certificação. 

• Explicar o papel do auditor para planear e conduzir auditorias ao SGSI, elaborar o relatório da auditoria e efetuar o 

seu seguimento de acordo com a ISO 19011 e ISO/IEC 17021-1, conforme aplicável. 

• Planear, conduzir, elaborar o relatório e efetuar o seguimento da auditoria ao SGSI, para avaliação da conformidade 

com a norma ISO/IEC 27001 de acordo com a ISO 19011 ou ISO/IEC 17021-1, conforme aplicável. 

Destinatário 

Auditores e consultores de SGSI. Diretores, gestores ou técnicos da área de segurança da informação que pretendam 

realizar auditorias de 1ª, 2ª ou 3ª parte. 

Condições de acesso 

É condição os formandos terem os seguintes conhecimentos prévios: 

a) Sistemas de gestão: 

• Compreender o ciclo Plan – Do – Check - Act (PDCA). 

b) Princípios e conceitos de gestão de segurança da informação:  

• Consciência da necessidade da segurança da informação; 

• Atribuição de responsabilidades pela segurança da informação; 

• Incorporação do comprometimento da gestão e dos interesses dos stakeholders; 

• Reforço dos valores da sociedade; 

• Utilização dos resultados das avaliações do risco para definir os controlos adequados para atingir níveis aceitáveis 

de risco; 

• Incorporação da segurança como um elemento essencial de redes e sistemas de informação; 

• Prevenção ativa e deteção de incidentes de segurança da informação; 

• Garantia de uma abordagem global da gestão de segurança da informação; 

• Reavaliação contínua da segurança da informação e introdução das modificações conforme apropriado. 

c) ISO/IEC 27001: 
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• Conhecimento dos requisitos da ISO/IEC 27001 (incluindo a ISO/IEC 27002) e dos termos e definições comuns 

do SGSI apresentados na ISO/IEC 27000.  

Contribui para o sucesso da aprendizagem e do curso, a participação prévia em formação sobre a norma ISO/IEC 

27001:2013 e auditoria a sistemas de gestão e, adicionalmente, experiência em auditorias.  

Para esse efeito, deve apresentar o CV e comprovativos da formação neste âmbito. Se tiver dúvidas sobre se possui os 

conhecimentos necessários contacte-nos para o ajudarmos. 

Para autoavaliar os conhecimentos, será solicitada a resposta a um questionário prévio. 

 

Conteúdo programático 

• Objetivo e benefícios do sistema de gestão de segurança da informação; 

• ISO/IEC 27001:  

− O ciclo Plan-Do-Check-Act e a sua aplicação ao SGSI 

− Terminologia utilizada pela ISO/IEC 27001 

− Informação documentada do SGSI 

• A auditoria de 1ª, 2ª e 3ª parte a sistemas de gestão e o papel do auditor de SGSI; 

• O processo de auditoria; 

• As responsabilidades do auditor; 

• Planear, conduzir, elaborar o relatório e efetuar o seguimento da auditoria a um sistema de gestão para avaliação da 

conformidade com a norma ISO/IEC 27001 - Case study, simulação da auditoria com role play; 

• Exame escrito (2 horas) online na plataforma Moodle com vigilância remota. 

 

Os formandos que concluírem o curso e passarem com sucesso no exame irão obter um certificado CQI/IRCA do curso 

ISMS Auditor | Lead Auditor em como satisfazem os requisitos de formação para a certificação inicial de auditor SGSI 

IRCA (durante os cinco anos seguintes podem submeter o pedido no CQI/IRCA para a certificação de auditor). No caso de 

insucesso no exame, os formandos recebem um certificado de frequência e têm a possibilidade de repetir o exame (sem 

custos adicionais) nos 12 meses seguintes a fim de obterem o certificado de conclusão. 

 

Duração: 40 horas (distribuídas por 6 dias) na plataforma Zoom 

O curso poderá estender-se para além dos horários previstos para conclusão das atividades pedagógicas. A preparação 

individual para o exame será também realizada fora deste horário. 

REQUISITOS 

• Computador ou Tablet com bom acesso a internet; ligação estável à internet. 

• Acesso a portátil e microfone. 
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Nota: De acordo com o Regulamento em vigor não é permitido gravar; tirar fotografias ou partilhar a ação de formação. 

A ação de formação será gravada pela APCER e guardada por 12 meses como forma de evidência de realização da 

mesma. 

Investimento  

R$ 8.229,00  

O preço inclui a documentação. 

 

Descontos 

5% para 2 inscrições; 10% para 3 ou mais inscrições. 

Contactos 

E-mail: educacaoeformacao@apcer.com.br 

Tel: (11) 3527-9490/ Fax: (11) 3527-9491 

 

 

Preencha a ficha de inscrição e envie para educacaoeformacao@apcer.com.br 

 

Faça aqui a sua inscrição 
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