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Porquê a Pós-Graduação em

Auditoria, Risco e Cibersegurança

As organizações produzem um imenso volume de dados, pelo que a implementação de mecanismos de 
governação, risco e compliance é essencial ao sucesso.

A Pós-Graduação em Auditoria, Risco e Cibersegurança cria uma resposta a uma necessidade de 
mercado nacional e internacional, que apresenta escassez de recursos nesta área, identificada pelo 
Institute of International Auditors, que define a importância das organizações estarem dotadas dos 
necessários controlos de prevenção, deteção e investigação, implementando mecanismos adequados 
de Governação, Risco e Compliance.

Esta Pós-Graduação responde aos desafios crescentes das organizações neste domínio, dotando os 
alunos de competências que os tornem aptos a desenvolver metodologias eficazes de gestão do risco e 
de controlo de custos de contexto, assegurando uma mais eficaz tomada de decisão na organização.

Profissionais em início de carreira nas áreas de gestão, economia, contabilidade e sistemas de informação;

Destinatários

Dotar os participantes de conhecimentos avançados na área da auditoria, risco e cibersegurança, permitindo-lhes 
inovar e desenvolver metodologias eficazes de gestão do risco e de controlo de custos de contexto;

Fornecer as ferramentas necessárias ao controlo de prevenção, deteção e investigação, implementando 
mecanismos adequados de Governação, Risco e Compliance;

Capacidade de recolher, organizar e analisar a informação existente nas organizações, para melhorar a tomada de 
decisão.

Objetivos

Profissionais das áreas de Auditoria Interna e Risco;

Profissionais da área de Cibersegurança.



Programa
1º Bloco

Carga HoráriaDocenteUnidade Curricular

16Auditoria Interna Fátima Geada

16Auditoria de Compliance Laura Santos

16Governance e Gestão da Informação e Tecnologias Bruno Horta Soares

Coordenação

Sérgio Nunes
Doutorado em Gestão de Sistemas de Informação pelo ISEG. Mestre em Segurança de 
Informação pela Carnegie Mellon University e Mestre em Segurança Informática pela 
FCUL. Membro fundador da AP2SI. Consultor de gestão de sistemas de informação,  
auditoria de IT e segurança de informação.

Fátima Geada
Doutorada em Economia pelo ISEG. Pós-graduada em Auditoria e Risco pelo MIS – 
Londres. Diretora de Auditoria do Grupo TAP e membro de diversos Conselhos Fiscais, 
bem como Presidente da Direção do Instituto Português de Auditoria Interna.

16Ética e Compliance António Varela e Ana Filipa Mendes

2º Bloco

Carga HoráriaDocenteUnidade Curricular

16Auditoria Forense e Fraude Filipe Fontes

16Gestão e Auditoria de Sistemas de Informação Mário Caldeira
e José Galamba de Oliveira

16Cibersegurança Sérgio Nunes

16Proteção de Dados João Ribeiro e Pedro Machado

Flávia Simião
Ministério da 
Defesa Nacional 
- Marinha

Testemunho

A Pós-Graduação em Auditoria, Risco e Cibersegurança, no ISEG Executive Education, 
possibilitou a expansão de conhecimento nestas áreas tão cruciais para as organizações e, por 
conseguinte, para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Foi possível, apesar da 
situação pandémica em que vivemos durante toda a formação, existir uma boa comunicação e 
fluidez dos ensinamentos, através de uma constante preocupação e adaptação aos meios 
digitais. Destaco, como mais valia, o estudo e discussão de casos reais num contexto 
académico, aprofundando os vários cenários que podemos encontrar no nosso dia-a-dia. Desta 
forma, é-me possível utilizar algumas destas boas práticas no meu trabalho, permitindo-me 
criar valor para a organização.



Key Details

CALENDÁRIO
7 de outubro de 2022 
a junho de 2023

DURAÇÃO
128 horas

VALOR
3 900€

Este valor inclui:

Acesso a uma plataforma onde será 
disponibilizada a documentação de apoio em 
formato digital 

Kit de boas-vindas

Diploma de conclusão

Coffee-breaks e acesso ao parque de 
estacionamento do ISEG durante o horário de 
formação e examesHORÁRIO

Sexta das 18h30 às 22h30 e 
Sábado das 09h00 às 
13h00
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Rua do Quelhas 6 - Piso 4, 1200-781 Lisboa

Programme Advisor

sara.caldeira@isegexecutive.education
(+351) 960 060 597

Sara Caldeira

Candidate-se aqui
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