Feedback dos Participantes | Edições Anteriores
"O overview do estado atual do cibercrime e o conhecimento das soluções de seguros." Programador Analista (Lidergraf)
"Aspeto prático de comparação das coberturas e clausulado em seguro ciber." Corporate Treasurer (Corticeira Amorim)
“A envolvência das seguradoras no tema da ciber segurança, que é hoje em dia uma das principais ameaças à
continuidade de negócio que as empresas enfrentam.” System Administrator (Lidergraf)
“"Visão geral e os exemplos apresentados, nomeadamente os ´produtos´ das seguradoras." Technical Manager
(Lidergraf)
"O resumo sucinto de atualidade ciber criminosa e dos problemas que devemos prever e alertar adequadamente."

ENQUADRAMENTO
A frequência de incidentes de violação de dados, entre outros incidentes ciber, está a subir significativamente e é já hoje
alarmante. Consultores técnicos e de gestão do risco de todo o mundo têm vindo a editar com crescente frequência
conselhos e reflexões sobre estas temáticas. A mitigação destes riscos envolve tecnicidades crescentes e a sensibilização
de todos os utilizadores de sistemas das Organizações.
Se tal era importante em 2019, na era COVID os ataques cibernéticos dispararam e Portugal não tem sido exceção. E se as
Grandes Empresas são os alvos preferenciais, as PME's são cada vez mais portas de entrada para os hackers chegarem a
grandes bases de dados de clientes ou fornecedores. Por terem, muitas vezes, orçamentos menos robustos para a
proteção, as empresas mais pequenas são um alvo mais fácil destes ataques.
Com este workshop, a APGEI propõe-se apresentar o cenário atual dos riscos cibernéticos em Portugal e no mundo,
sensibilizando as organizações para a importância de um plano de diagnóstico, munindo-as de ferramentas importantes a
ter em conta na negociação de um seguro de Ciber Risco.

OBJETIVOS
Dotar os participantes de um maior conhecimento sobre o panorama dos riscos cibernéticos e da legislação aplicável;
Sensibilizar para a necessidade de um correto plano de diagnóstico e mitigação;
Explicar o papel do Ciber Risco e as suas coberturas.

-

PROGRAMA








Evolução dos vários tipos de riscos cibernéticos e tendências: origens, motivações e danos.
Casos mediáticos e estatísticas internacionais e nacionais.
As obrigações das organizações com dados alvo de ataques. Legislação aplicável.
Regras básicas de segurança e principais alertas.
O Ciber Risco.
Casos práticos de sinistros.
Debates e conclusões.

DESTINATÁRIOS
 Responsáveis nas tomadas de decisão sobre o portefólio de seguros das Organizações;
 Diretores de Gestão de Sistemas de Informação;
 Gestores de seguros das empresas.

FORMADORA
Miriam Nicolau Costa
Vasta experiência no setor segurador, onde atua há 26 anos em áreas como marketing, business intelligence, coordenação
comercial e direção geral de sociedades de mediação em importantes grupos.
É engenheira química pela FEUP, mas foi seduzida pelo setor financeiro, imediatamente após finalizar o MBA na atual Porto
Business School.
Iniciou a sua carreira profissional como diretora de qualidade e 2 anos depois iniciou a sua atividade nos seguros, tendo
sido durante 8 anos diretora de marketing na companhia Real Seguros, ao que se seguiu um período de 18 anos no grupo
líder da corretagem de seguros em Portugal, tendo tido o privilégio de implementar e dirigir vários projetos inovadores em
Portugal, como é o caso do 1º mediador on-line: a Seguros Continente.
Dedica-se atualmente a consultoria em marketing de vendas e inovação, e, especificamente nos seguros, a serviços de
market intelligence, consultoria, formação e mediação. É ainda Senior Advisor da Consultora Crowe.

DATA E HORÁRIO
21 de Janeiro de 2021  09h00 - 12h30

INSCRIÇÕES
Associados 150 Euros
Não Associados 250 Euros
Neste “novo normal” a APGEI quer continuar a apoiar as empresas na formação dos seus colaboradores pelo que decidimos
aplicar um desconto de 10% sobre o valor de inscrição nas nossas formações. Para inscrições efetuadas até 7 de Janeiro,
haverá lugar a um desconto adicional de 5%.
Inscrições através do e-mail info@apgei.pt
Os valores mencionados estão isentos de IVA.
A inscrição só será válida após boa cobrança.
O número de inscrições é limitado.

PAGAMENTOS e CANCELAMENTOS
Por cheque: à ordem da APGEI.
Por transferência bancária para o NIB: 0010 0000 15380860004 91 (Banco BPI)
Qualquer desistência deverá ser comunicada por carta ou e-mail para a APGEI, até 2 dias úteis antes da realização da
formação após o que não haverá lugar a reembolso.

INFORMAÇÕES
APGEI
Rua de Salazares, 842, 4149-002 Porto
T. +351 225 322 068  M. +351 937 887 664
info@apgei.pt  www.apgei.pt

