
Compreenda a implementação e gestão de um Sistema de Gestão da Continuidade 
do Negócio baseado na ISO 22301

Porque deve participar?

O curso ISO 22301 Lead Implementer permite aos participantes desenvolver os conhecimentos necessários para apoiar 
uma organização na definição, implementação, gestão e manutenção de um Sistema de Gestão de Continuidade do Negócio 
(SGCN) baseado na norma ISO 22301. Este curso permite também aos participantes compreender as melhores práticas 
aplicáveis a Sistemas de Gestão da Continuidade do Negócio e ficar a conhecer um framework que permite às organizações 
continuar a operar com eficiência durante eventos disruptivos.

Após dominar todos os conceitos relacionados com Sistemas de Gestão de Continuidade do Negócio, o participante pode 
fazer o exame e candidatar-se à certificação “PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer". Esta certificação demonstra que 
o profissional possui os conhecimentos e competências necessárias para implementar a ISO 22301 numa organização.

PECB Certified ISO 22301 
Lead Implementer

www.pecb.com



Quem deve participar?

 h Gestores ou consultores envolvidos na Gestão da Continuidade do Negócio
 h Gestores de projecto responsáveis por implementar um Sistema de Gestão da Continuidade do Negócio 
 h Responsáveis por manter a conformidade com os requisitos de um Sistema de Gestão da Continuidade do Negócio
 h Membros de uma equipa de Gestão da Continuidade do Negócio

Programa Duração: 5 dias

Dia 1 Introdução à norma ISO 22301 e iniciar um SGCN

 h Objectivos e estrutura do curso
 h Normas e frameworks regulamentares
 h Sistema de Gestão da Continuidade do Negócio
 h Conceitos e princípios fundamentais de SGCN

 h Iniciar a implementação de um SGCN
 h Conhecer a organização 
 h Avaliar o SGCN existente
 h Âmbito do SGCN

Dia 2 Planear a implementação de um SGCN

 h Liderança e compromisso
 h Politicas de Continuidade do Negócio
 h Estrutura organizacional
 h Informação documentada

 h Competências e Sensibilização
 h Análise de Impacto no Negócio (AIN)
 h Avaliação do Risco

Dia 3 Implementar um SGCN 

 h Estratégia de Continuidade do Negócio
 h Medidas de proteção e mitigação
 h Planos e procedimentos da CN
 h Plano de resposta a incidentes
 h Plano de resposta de emergência 

 h Plano de gestão de crise
 h Plano de recuperação de TI
 h Plano de recuperação
 h Plano de comunicação

Dia 4 Monitorizar e medir um SGCN, assegurar a melhoria contínua e preparar a auditoria 
de certificação

 h Testes e exercícios
 h Medição e monitorização de um SGCN
 h Auditoria Interna
 h Revisão pela Gestão
 h Tratamento de não-conformidades

 h Melhoria Contínua
 h Preparação para auditoria de certificação
 h Competências dos responsáveis pelo SGCN
 h Fecho do curso

Dia 5 Exame de Certificação
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Learning objectives

 h Conhecer a correlação entre a ISO 22301, outras normas e frameworks regulamentares
 h Dominar os conceitos, abordagens, métodos e técnicas usadas na implementação e gestão eficaz de um SGCN
 h Aprender como interpretar os requisitos da norma ISO 22301 no contexto específico de uma organização
 h Aprender como apoiar uma organização a planear, gerir e manter um SGCN com eficácia
 h Adquirir os conhecimentos necessários para apoiar uma organização na implementação de um SGCN de acordo com as 

melhores práticas

Exame Duration: 3 hours

O exame “PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer” cumpre todos os requisitos do Programa de Exames e Certificação do 
PECB e cobre os seguintes dominíos de competências:

Domínio 1 Princípios e conceitos fundamentais de um Sistema de Gestão da Continuidade do 
Negócio

Domínio 2 Sistema de Gestão da Continuidade do Negócio 

Domínio 3 Planear a implementação de um SGCN baseado na ISO 22301

Domínio 4 Implementar um SGCN baseado na ISO 22301

Domínio 5 Avaliação do desempenho, monitorização e medição de um SGCN baseado na ISO 
22301

Domínio 6 Melhoria contínua de um SGCN baseado na ISO 22301

Domínio 7 Preparação para uma auditoria de certificação de um SGCN

Para mais informações sobre os detalhes do exame, por favor visite Examination Rules and Policies.
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Para informação adicional, contacte-nos através de marketing@pecb.com ou visite www.pecb.com

Certificação

Após concluir com sucesso o exame, os participantes poderão candidatar-se a uma das seguintes certificações, PECB 
Certified ISO 22301 Provisional Implementer, PECB Certified ISO 22301 Implementer, PECB Certified ISO 22301 Lead 
Implementer e PECB Certified ISO 22301 Master, de acordo com a sua experiência profissional.

Para mais informações sobre certificações 22301 e o processo de certificação do PECB por favor consulte 
Certification Rules and Policies.

Certificação Exame Experiência 
Profissional

Experiência de 
Projecto SGCN

Outros   
Requisitos

PECB
ISO 22301
Provisional 
Implementer

PECB ISO 22301 
Lead Implementer ou 
equivalente

Nenhuma Nenhuma Seguir o código de 
conduta PECB 

PECB
ISO 22301 
Implementer

PECB ISO 22301 
Lead Implementer ou 
equivalente

2 anos: 1 ano de 
experiência em Gestão 
da Continuidade do 
Negócio

Actividades de 
Projecto num total de 
200 horas

Seguir o código de 
conduta PECB 

PECB
ISO 22301
Lead Implementer

PECB ISO 22301 
Lead Implementer ou 
equivalente

5 anos:  2 anos de 
experiência em Gestão 
da Continuidade do 
Negócio

Actividades de 
Projecto num total de 
300 horas

Seguir o código de 
conduta PECB 

PECB ISO 22301 
Master

PECB ISO 22301 
Lead Implementer ou 
equivalente e PECB 
ISO 22301 Lead 
Auditor ou equivalente

10 anos: 6 anos de 
experiência em Gestão 
da Continuidade do 
Negócio

Actividades de 
Projecto e Auditoria 
num total de 500 horas 
cada

Seguir o código de 
conduta PECB 

Informação Geral

 h Os honorários da certificação estão incluídos no preço do exame
 h Entrega de materiais de formação com cerca de 450 páginas de informação e exemplos práticos
 h Emissão de um certificado de participação com 31 créditos CPD (Continuous Professional Development)
 h Em caso de reprovação, o participante poderá repetir o exame gratuitamente no prazo de 12 meses

https://pecb.com/en/certification-rules-and-policies

