
 

 
A MadCyberWeek é um evento vocacionado para a sensibilização abrangente de vários sectores da 
sociedade, através de sessões temáticas relacionadas com a segurança da informação 
e cibersegurança, por ocasião do Dia da Proteção de Dados e do Dia da Internet Mais Segura.  
Esta primeira edição decorre no Funchal entre 6 e 10 de fevereiro, numa coorganização 
PaGeSP/SRF e CIIWA, com o apoio de vários parceiros. 

 

  
A Região Autónoma da Madeira, ultrapassou 
em muito, as barreiras da insularidade a partir 
do momento em que se tornou parte dessa 
rede ubíqua que é a internet. Hoje, somos parte 
da Sociedade em Rede, constatação derivada da 
presença online do sector público, das 
empresas e dos cidadãos.  
As tecnologias da informação e da comunicação 
(TICs), são o coração e sistema nervoso central 
das organizações, e os fluxos e processamento 
de informação aí suportados permitiram a 
integração e o desenvolvimento das cadeias de 
valor em rede, através de estruturas mais 
flexíveis que as tornam mais eficientes e 
eficazes.  
Às oportunidades, seguiram-se as ameaças e o 
Ciberespaço tem vindo cada vez mais a ser 
palco de um volume crescente de ciberataques 
que, pela sua natureza disruptiva e destrutiva, 
comprometem a segurança da informação e o 
funcionamento das infraestruturas críticas de 
que as modernas sociedades hoje dependem. 
As instituições da União Europeia aprovaram 
em 2016 duas diretivas e respetivos 
regulamentos, para a segurança das redes de 
informação e também para a proteção de 
dados, o qual se encontra já em vigor mas que 
será aplicado obrigatoriamente a partir de 28 

de maio de 2018, seja ou não feita, a 
transposição para o direito interno. 
A gestão do risco social decorrente, tem vindo a 
impor a necessidade de sensibilizar os cidadãos 
e as organizações para esta problemática.  
A PaGeSP - Direção Regional do Património e da 
Gestão dos Serviços Partilhados (SRF), enquanto 
provedor de tecnologias de informação da 
Administração Pública Regional, assume uma 
responsabilidade acrescida no que a garantia de 
informação e à continuidade de serviço diz 
respeito. De entre as ações desenvolvidas 
destacam-se a qualificação e formação dos seus 
quadros especializados através de ações de 
sensibilização, cursos de formação e exercícios 
de gestão de crises no ciberespaço em 
cooperação com outras entidades, 
nomeadamente com o Exército Português.  
A CIIWA – Competitive Intelligence and 
Information Warfare Association, é uma 
associação civil, sem fins lucrativos, cujo 
objetivo primordial é o desenvolvimento de 
uma comunidade internacional e de uma rede 
de conhecimento entre entidades, especialistas 
e consumidores interessados na temática da 
Competitive Intelligence e da Guerra de 
Informação, tendo sido parceira ao longo deste 
processo.  
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Agenda 

Dia 6 - segunda-feira | Auditório do Campo da Barca (edifício Secretaria Regional do Ambiente) 

 A Segurança da Informação - Mobilidade e Produtividade e as novas ameaças subjacentes 

Hugo Batista – Security Specialist | Microsoft Portugal 

 09h30 – 1ª edição 

 14h30 – 2ª edição 

 

Dia 7 - terça-feira | Auditório do Campo da Barca (edifício Secretaria Regional do Ambiente) 

Proteção avançada no email contra uma nova geração de ataques – Sessões Técnicas 

Adriana Lima – Solution Specialist | Microsoft Portugal 

Ana Carolina Lessa – Solution Specialist | Microsoft Portugal 

 14h00 – 1ª edição 

 16h00 – 2ª edição 

 

Dia 8 - quarta-feira | Auditório da Escola Profissional Francisco Fernandes (São Martinho) 

Riscos e ameaças no ciberespaço para a Comunidade Educativa – Internet Segura 

Diogo Cró  – Partner |Microsoft Portugal 

 09h30 – 1ª edição 

Carolina Luz  – Citizen and Social Responsability | Microsoft Portugal 

 14h30 – 2ª edição 

 

 

 

  



 

Dia 9 - quinta-feira 

Ameaças de Segurança nas TI – Arquiteturas de resposta eficazes 

Hugo Pernicha – Systems Engineer | FORTINET 

 10h00 – Auditório do Comando Operacional da Madeira (EMGFA) | Pico da Cruz – S. Martinho 

Sessões paralelas: 

Sessão técnica – Perguntas e Respostas dirigidas 

Hugo Pernicha – Systems Engineer | FORTINET 

 14h00 – Auditório do Comando Operacional da Madeira | Pico da Cruz – S. Martinho 

Proteção de Dados Pessoais – Desafios para 333 dias 

Sofia Vasconcelos Casimiro – Professora universitária | vice-presidente da CIIWA 

 14h00 – Auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico  / DRC 
 

Dia 10 - sexta-feira 

Risco Social e a internet de tudo 

Ricardo Fabrício – Professor Universitário | Universidade da Madeira 

Rui Brás Fernandes – Manager Systems Engineering | CISCO Portugal 

 10h00 – Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira – Colégio dos Jesuítas 

Competitividade, Cibersegurança e Ciberdefesa 

Jaime Quesado – Presidente da ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública | 
Presidente da Assembleia-Geral da CIIWA 

Paulo Viegas Nunes  – Coronel de Transmissões e Professor na Academia Militar | Centro de 
Ciberdefesa do Estado-Maior General das Forças Armadas | Presidente da Direção da CIIWA 

 14h15 – Auditório do Campo da Barca (edifício da Secretaria Regional do Ambiente) 

Sessão Encerramento 

 16h30 


