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Não é novidade que a ação humana é a ig-

nição para ativar boa parte dos ataques 

dirigidos às empresas e aos utilizadores de 

sistemas informáticos em geral, mas a dimensão do 

problema é abrangente e vai da falta de noção do 

risco, à falta de recursos humanos especializados. O 

tecido empresarial é composto sobretudo por peque-

nas e médias empresas, em Portugal essa prevalência 

é ainda mais vincada face ao resto da Europa e é 

neste universo que há mais trabalho por fazer. 

Jorge Pinto divide o mercado em três grandes grupos: 

PME e microempresas; sector financeiro e grandes 

empresas; instituições do Estado e Administração 

Pública. Para o presidente da AP2SI, os dois últimos 
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grupos são os que já se encontram sensibilizados 

para o tema da segurança em geral «seja por força 

de obrigações regulamentares, movimentação de 

grandes volumes de dinheiro, por serem tradicional-

mente mais visados pelo crime, ou por por tratarem 

de temas sensíveis como a saúde, informação fiscal 

ou outros».          

O grupo da PME é o que se encontra mais vulnerável, 

sobretudo por falta de sensibilização para o tema, 

defende o responsável, considerando que o caminho 

a percorrer ainda é longo. Um estudo apresentado 

pela associação no ano passado suporta a convic-

ção, ao revelar que nem um terço dos inquiridos na 

pesquisa trabalha em organizações com formação 

na área da segurança da informação. Também mos-

tra que 35,5% dos inquiridos trabalha em empresas 

onde o orçamento para a segurança da informação 

é inferior a 1% das verbas totais gastas anualmente e 

que 41,9% dos auscultados na mesma pesquisa nem 

sequer sabem que valores são alocados às TI, ou pre-

ferem não responder, deixando assim uma escassa 

margem para cenários mais positivos. 

Jorge Pinto acredita que à falta de sensibilização dos 

decisores para o tema, junta-se a falta de valorização 

dos profissionais da área, que pode estar a empurrar 

recursos para outras soluções profissionais, contri-

buindo ainda mais para aumentar o nível de risco. «Se 

o mercado não procura e valoriza os profissionais que 

podem apoiar no entendimento e resolução destas 

questões, estes procuram outras áreas e geografias 

onde desenvolver a sua atividade». A diferença no 

nível de remunerações dentro e fora de Portugal são 

MENOS DE UM TERÇO DAS 
EMPRESAS GARANTEM PLANOS 
DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Quebra de serviço é o ataque mais comum e o efeito mais temido 

As ameaças que mais afetam as empresas são clássicas, bem conhecidos dos responsáveis de 
TI, mas que nem por isso é possível evitar a 100%. Os ataques de negação de serviço estão entre 
os problemas mais identificados, o ransomware (que resgata informação em troca de um resgate) 
e os modelos de crime assentes em roubo de informação relacionada com propriedade intelectual, 
dados pessoais de saúde ou financeiros, identifica a AP2SI. Por seu lado, os maiores receios 
das organizações relativamente ao impacto dos ataques que as possam vitimar são a perda de 
capacidade para prestar serviço, a indisponibilidade de sistemas vitais ao seu funcionamento e a 
perda de informação valiosa.
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a cereja no topo do bolo, para tornar o quadro ainda 

menos otimista. 

Recursos escassos e competências 
mais exigentes

O estudo realizado pela AP2SI também reflete este 

impacto, quando apenas 6,9% dos diretores inqui-

ridos na pesquisa considera fácil a contratação de 

recursos. A questão é antiga, mas tem assumido ain-

da mais relevância com a ascensão rápida de novas 

tecnologias, que trazem novos desafios à segurança, 

a uma velocidade mais rápida que a do mercado a 

formar recursos que lhe deem resposta. 

«À medida que a integração digital começa cada vez 

mais a fazer parte da vida das empresas, a tecnologia 

começa a integrar things, tanto pré-instaladas como 

pós-instaladas. Algumas destas tecnologias já as re-

conhecemos hoje, outras ainda nem as imaginamos», 

defende Rui Serapicos, managing partner da CIONET 

Portugal. Na sua perspetiva, esta incapacidade para 

lidar com tecnologias avançadas, que já estão em 

muitos dispositivos, mas sobre as quais se conhe-

cem mal os riscos, está a levantar dificuldades na 

tomada de decisão. «Por um lado, a batalha dos stan-

dards/protocolos de IoT ainda não está totalmente 

definida, por outro as empresas não querem perder 

oportunidades», justifica o responsável, alinhando 

três questões que considera encerrarem os maiores 

riscos de segurança para as empresas: O que constitui 

uma estratégia eficaz para a segurança e gestão de 

riscos em negócios digitais? Quais são os princípios 

importantes que devem guiar a estratégia de segu-

rança das empresas em negócios digitais? Quais são 

as implicações de tecnologia e capacidade? 

«Curiosamente este último desafio parece o mais 

simples, mas é precisamente o contrário. No passado 

falava se muito de resposta e na realidade devemos 

mudar o foco da prevenção para a previsão, dete-

ção e resposta», defende Serapicos. Nesta linha, as 

soluções de análise preditiva têm-se tornado cada 

vez mais comuns e a integração nas estratégias de 

segurança das empresas de testes, cenários e análises 

comportamentais que permitam antecipar e treinar 

respostas a possíveis ataques ganham interesse e 

procura. 

Num contexto em que a monitorização e a prevenção 

se tornam determinantes, as competências requisi-

tadas a quem está no departamento TI também se 

alargam e nem sempre existem os recursos dispo-

níveis para fazer esse trabalho, o que é visto pelas 

associações do sector com outra questão importante 

e a ter em conta na capacidade das organizações para 

chegarem às melhores respostas ao nível da seguran-

ça. Cabem neste leque mais alargado temas como 

legislação, compliance, regulamentação ou proteção 

de dados.

«Estes são temas que exigem um mindset diferente. 

É passar do ‘estou a assegurar o serviço nas melhores 

condições’», que tradicionalmente se exigia a esta 

área do negócio, para «como é que demonstro que 

estou a cumprir as normas», distingue Jorge Pinto, 

que em muitas organizações encontra limitações na 

capacidade para dar este salto. 

Os modelos escolhidos pelas empresas para ende-

35,5% DOS INQUIRIDOS  
NUM ESTUDO DA AP2SI 
TRABALHA EM EMPRESAS 
ONDE O ORÇAMENTO PARA  
AS TI É INFERIOR A 1%  
DO BUDGET TOTAL
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reçar esta diversidade de temas que hoje se relacio-

nam com o IT são diversos, embora legalmente vão 

crescendo as imposições para garantir a autonomia 

de determinadas funções, como é o caso da prote-

ção de dados, que no âmbito do novo regulamento 

europeu passa a ter um responsável próprio. É por 

isso certo que, também a este nível, a complexidade 

e as exigências continuem a aumentar.

Novo regulamento da proteção de dados:  
Arrumar a casa vai ser o mais difícil

A 25 de maio do próximo ano começa a ser aplicada nova legislação europeia na área da proteção de 
dados, uma novidade que implica profundas mudanças para muitas empresas. Um dos pontos mais 
mediáticos do novo regulamento é o facto de generalizar o prazo máximo de 72 horas para a comunicação 
de incidentes de acesso indevido a dados privados, nomeadamente na sequência de falhas de segurança. 
Mas existem outras regras exigentes que, em traços gerais, vão obrigar as empresas a saber exatamente 
que dados pessoais guardam, para quê e porquê e a não irem além dos propósitos a que se destinam, 
na obtenção dessa informação. 

A responsabilização das organizações pela segurança e privacidade da informação que guardam passará 
a ser muito maior e as consequências para quem falhar nessa missão serão significativamente mais 
pesadas, podendo atingir os 20 milhões de euros ou 4% do volume anual de negócios da empresa. Em 
todo o trabalho que deve ser feito antes da legislação entrar em vigor, Rui Serapicos, da CIONET, admite 
que a missão de «arrumar bem a casa» para que se torne mais fácil protegê-la será o mais difícil. «E está 
provado que a maior parte das quebras de segurança resultam de uma ‘casa desleixada’», acrescenta. 
O acesso de terceiros a informações guardadas em suportes ou equipamentos perdidos, documentos 
destruídos sem os devidos cuidados, ou guardados em pastas acessíveis através de software de partilha 
de arquivos são só alguns exemplos clássicos e frequentes de perdas de dados que provam isso mesmo.  

As novas normas são para aplicar a todas as organizações que façam o tratamento de dados em 
larga escala, no sector privado e no sector público, que no caso de Portugal será o mais atrasado na 
implementação, de acordo com um estudo da KPMG divulgado no final de abril. 

Na saúde, Rui Gomes garante que o trabalho está em marcha. Os SPMS lançaram um programa sobre 
o tema, um guia e sessões de esclarecimento. Em breve avançam com uma ferramenta que permitirá 
avaliar a maturidade que cada entidade pública de saúde nesta área e preparar as correções necessárias, 
explica o diretor do sistemas de informação do    

Ainda que o caminho se antecipe exigente, Jorge Pinto admite que o novo regulamento surge num 
momento crucial. «A par da diretiva de segurança em redes e da obrigatoriedade de implementação de 
estruturas nacionais dedicadas à cibersegurança, será um dos pilares para que as instituições prestem 
atenção a estes temas», defende o presidente da AP2SI.



2017  6

«As associações 
empresariais 

devem contribuir 
para este esforço 

de mudança de 
mentalidades que 
a economia digital 

implica»

A agenda de atividades do Centro Na-

cional de Cibersegurança para 2017 

é extensa e nela misturam-se tarefas 

mais institucionais e ações concretas, como o 

desenvolvimento da plataforma Panorama, que 

pretende fazer um retrato da cibersegurança a 

nível nacional. 

No terreno, o organismo liderado por Pedro Veiga 

quer ter um papel ativo na mudança de men-
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talidades e na prevenção de riscos em empresas e 

instituições públicas e já está a conduzir ações nesse 

sentido. Em entrevista ao Ntech.news, o coordena-

dor do CNCS explicou que ações estão em curso e 

também deixou uma palavra para os que têm criti-

cado a estrutura.  

Ntech.news - Quais são as grandes linhas de ação 

de CNCS este ano?

Pedro Veiga - As linhas de ação que traçamos para 

este ano são as seguintes:

» Continuação do trabalho de coordenação da trans-

posição da Diretiva (UE) 2016/1148, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 2016, rela-

tiva a medidas destinadas a garantir um elevado nível 

comum de segurança das redes e da informação, para 

o ordenamento jurídico nacional;

» Consolidação do CSIRT nacional, o CERT.PT, e conti-

nuação do reforço dos laços de colaboração com os 

outros CSIRT da União Europeia, alinhando-o com o 

preconizado na Diretiva mencionada;

» Desenvolvimento da plataforma Panorama, que 

pretende dar diversas visões sobre o estado situa-

cional da cibersegurança nacional, para diferentes 

tipos de comunidades utilizadoras públicas;

» Contribuir para a capacitação das instituições como 

mais ciberseguras, através de ações de formação e 

elaboração de documentação com boas práticas;

» Coordenação com os diversos ministérios e com 

as autoridades com responsabilidades na área do 

cibercrime e da ciberdefesa.

»  Articulação e cooperação internacional, nomeada-

mente na participação em vários fóruns estratégicos 

de cibersegurança.

Do trabalho já realizado e das notificações recebi-

das, que conclusões conseguem tirar sobre os inci-

dentes com mais incidência a nível local?

Tem havido um número crescente de problemas 

com o ransomware, com impactos muito diversos, 

e também com as diversas formas de phishing que, 

recentemente, começaram a usar o SMS como forma 

de difusão.

No universo das empresas quais são hoje, na vossa 

perspetiva, as fragilidades que propiciam mais ris-

cos e como mitigá-los?

Os maiores problemas resultam da falta de atenção 

dos gestores de topo para a necessidade de investir 

recursos na cibersegurança, desde a introdução de 

mecanismos de segurança logo na conceção, na con-

cretização dos investimentos necessários, na consti-

tuição de equipas técnicas e na capacitação de todos 

os funcionários para o s novos desafios da sociedade 

digital.

«O MAIOR PROBLEMA
RESIDE NA ESCASSEZ  
DE MEIOS HUMANOS  
COM CAPACIDADE DE ENTENDER 
O MUNDO DIGITALIZADO  
EM QUE VIVEMOS»
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O CNCS pode ajudar a mudar esta situação, de 

 que forma?

Sim, podemos e queremos ajudar estando em nego-

ciação um protocolo com o IAPMEI que contempla, 

quando concretizado, ações de capacitação dirigidas 

às PME. Mas as associações empresariais também 

devem estar atentas e contribuir para este esforço 

de mudança de mentalidades que a economia di-

gital implica. Foi ainda assinado um protocolo com 

a COTEC para a realização de diversas ações, junto 

dos seus associados, para capacitação na área da ci-

bersegurança.

No último ano sabe-se que o investimento público 

tem sido controlado em várias áreas, sistemas de 

informação incluídos, isso pode representar um de-

safio adicional para a segurança? 

Naturalmente que acarreta novos desafios, mas o 

maior problema reside na escassez de meios huma-

nos, a todos os níveis, com capacidade de entender 

o mundo digitalizado em que vivemos.

Nas atividades do CNCS cabem neste momento ini-

ciativas concretas para ajudar a melhorar a capa-

cidade de prevenção e resposta da AP a ataques?

Sim, estão a ser assinados protocolos que identificam, 

para diversos ministérios e organismos, as gamas de 

endereços de rede que usam para possibilitar a iden-

tificação, tão precoce quanto possível, de eventuais 

problemas. E também é feita a identificação mútua 

de elementos de contacto seguros e com grande dis-

ponibilidade para situações em que seja necessária  

uma cooperação expedita.

Desde que foi lançado, o CNCS tem sido alvo de algu-

mas críticas pela dimensão da missão que comporta 

e dos recursos disponíveis para a pôr no terreno. 

Como respondem a esses comentários?  

Com efeito o CNCS poderia ser mais eficaz se tivesse 

mais meios humanos e materiais. Mas o desafio que 

aceitámos consiste em trabalhar com os meios dis-

poníveis e, em paralelo, estamos em contacto com 

a tutela para ver como estes meios podem vir a ser 

reforçados devido ao crescendo de desafios e neces-

sidades que uma sociedade mais digital implica. Não 

obstante, o CNCS baseia-se no princípio da subsidia-

riedade e os recursos não estão todos no CNCS, mas 

sim distribuídos em vários organismos que têm vindo 

a trabalhar de modo reforçado como se pode ver, por 

exemplo, nas recentes atividades na área da saúde, 

que é uma das áreas de grande relevância pelo tipo 

de infraestruturas digitais e informação que trata.

«TEM HAVIDO UM NÚMERO 
CRESCENTE DE PROBLEMAS 
COM O RANSOMWARE, COM 
IMPACTOS MUITO DIVERSOS»
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para reforçar 
segurança numa 

saúde cada vez mais 
digital 
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A digitalização dos serviços da saúde e o va-

lor da informação que circula nas redes dos 

prestadores que os fornecem, transforma-

ram o sector num dos grandes alvos do crime infor-

mático. Em Portugal a coordenação das políticas de TI 

no sector público da saúde está a cargo dos Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde, criada em 2010 

para centralizar as funções de compras, financeira 

e de recursos humanos daquele sector do Estado. 

Nos últimos três anos, esta Entidade Pública Empre-

sarial desenhou e está a colocar no terreno um pro-

grama de risco e segurança, baseado num quadro 

de referência e num conjunto de iniciativas para col-

matar as falhas identificadas. A usar mais tecnologia 

do que nunca, o Ministério da Saúde também está a 

investir como nunca na segurança dos seus sistemas 

de informação. 

O programa foi lançado em 2015 e no ano seguin-

te «existiu uma grande preocupação de capacitar a 

SPME e o eSIS (Arquitetura do Ecossistema de Infor-

mação de Saúde) com boas práticas de referência ao 

nível da gestão da segurança da informação; políticas, 

normas, procedimentos alinhados com as boas práti-

cas de referência; campanhas de comunicação e awa-

reness; e ações de formação e capacitação», como 

explica Rui Gomes, diretor e sistemas de informação. 

Este ano os objetivos estão diretamente relaciona-

dos com a operacionalização das boas práticas de-

senvolvidas, sobretudo no que se refere à gestão de 

incidentes de cibersegurança e resposta a desafios 

externos relacionados com a proteção dos dados, 

em particular no domínio da privacidade.

Neste âmbito já está aliás em vigor a alteração legis-

lativa que reforça a capacidade de receber e forne-

cer informação da SPMS, junto dos seus principais 

interlocutores. O diploma, publicado em Diário da 

República no passado mês de fevereiro, passa a cen-

tralizar na SPMS a comunicação de incidentes, por 

todas as entidades na dependência do ministério e 

determina que a participação em sessões de escla-

recimento promovidas pelo organismo passa a ter 

caráter obrigatório. 

O diploma justifica que “o nível de complexidade que 

pode ser atingido [pela crescente utilização de meios 

tecnológicos] leva a prever que não seja suficiente 

adotar mecanismos de proteção e segurança, sendo 

necessário também garantir meios que permitam vi-

giar em permanência o estado desses mecanismos e 

sempre que possível otimizá-los”.

Procurar o máximo de sinergias  
aumentou exigências do projeto 

Na preparação desta resposta mais global aos no-

vos desafios da segurança, Rui Gomes explica que 

«O CAMINHO QUE TEMOS 
VINDO A PERCORRER TEM 
TIDO RESULTADOS MUITO 
INTERESSANTES, COM  
O NÍVEL DE COLABORAÇÃO  
E INTERAJUDA A AUMENTAR 
A CADA DIA»
RUI GOMES
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«o principal desafio tem sido convencer to-

dos os intervenientes internos e externos de 

que a segurança evoluiu e que não é apenas 

um tema da Informática», mais ainda porque 

o programa implementado pelo ministério, 

junta à dimensão tecnológica da segurança 

outras dimensões, nomeadamente de orga-

nização, processos e pessoas, as duas últimas 

cada vez mais relevantes como foco de vulne-

rabilidades. 

O responsável admite que, se por um lado 

«o facto de ter existido a ambição de encarar 

a segurança de forma transversal em todo o 

Ministério da Saúde resultou num conjunto de 

oportunidades relacionadas com as sinergias 

entre as diferentes entidades», também au-

mentou os desafios do projeto, no que se refe-

re à orquestração de todos os intervenientes. 

Outra das grandes questões da tarefa está 

na capacitação de recursos humanos nestas 

áreas, pelo que a formação tem sido uma das 

grandes vertentes de ação, cobrindo desde os 

conselhos diretivos aos profissionais de saú-

de, passando por quem está na área das TI. 

«O caminho que temos vindo a percorrer tem 

tido resultados muito interessantes, com o ní-

vel de colaboração e interajuda a aumentar a 

cada dia», reconhece Rui Gomes. Traduzin-

do esta aposta em valores de investimento, 

o contrato programa assinado entre a ACSS-

-SPMS atribui à segurança um orçamento de 

900 mil euros, o maior de sempre. Rui Gomes 

não esconde que era preciso mais para for-

mar quadros e munir os hospitais dos meios 

necessários, mas sublinha que no contexto 

económico atual já é um esforço significativo. 

MOBILIDADE AINDA ESCAPA 
À PROTEÇÃO

O tema segurança é cada vez mais importante dentro 
das organizações, uma vez que envolve proteger toda 
a informação desde a rede à componente aplicacional. 

As firewalls hoje já são um “commodity”, bem como 
o IPS e o URL Filtering. Embora continuem a ser 
fundamentais no meio empresarial, com o crescimento 
das ameaças zero-day (ameaças desconhecidas), hoje 
está a investir-se muito em soluções de sandboxing. 
Nesta área o mercado está a começar a ficar 
maduro e há uma grande oportunidade de investir na 
consolidação desta área.

No entanto, a segurança em dispositivos móveis 
é a uma área em franco crescimento, porque hoje 
todos querem estar permanentemente ligados. 
As ameaças em dispositivos móveis têm crescido 
a um ritmo exponencial, sendo que a esmagadora 
maioria das empresas não têm os dispositivos móveis 
dos colaboradores protegidos e contendo estas 
informações criticas.

«A criação de uma gestão sistemática e abrangente 
da segurança da informação requer implementação 
de mecanismo de registo e reporte, de forma a 
responder à proteção de dados pessoais dos clientes 
e ao cumprimento das novas leis na Europa General 
Data Protection Regulation (GDPR), que será algo com 
que as organizações têm que se preocupar durante os 
próximos tempos, pois a partir de maio de 2018 todas 
as empresas têm de estar preparadas», sustenta André 
Chibeles, pré-sales and solutions architect na Cilnet.

http://www.cilnet.pt/
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Os pagamentos eletrónicos transformaram-

-se numa comodity. Dos cartões de crédito 

ou débito, a uma panóplia cada vez mais 

diversificada de serviços online, do homebanking às 

carteiras virtuais. A segurança, que já fez levantar re-

ticências à adoção destas inovações, é cada vez mais 

o mote para as preferir, em detrimento de métodos 

mais tradicionais.

Para acompanhar a evolução, e em muitos casos pro-

curar antecipá-la, os prestadores de serviços investem 

em força no desenho de processos seguros, em tec-

nologia que os suporte e no marketing das soluções 

inovadoras que vão lançando, para explicar porque 

vale a pena mudar. Já não se trata de provar que as 

alternativas ao «dinheiro físico» são o futuro, mas de 

encontrar formas convenientes e seguras de levar es-

Telemóveis e apps
mudaram as regras 

do jogo nos pagamentos
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sas alternativas ao consumidor e às empresas.   

Visa e PayPal partilham e disputam este mercado. 

Têm pontos de partida diferentes, percursos distintos 

e uma oferta distinta, mas provam que os desafios e 

as preocupações de quem está no sector são partilha-

dos. É um mercado que tem de responder ao cresci-

mento imparável dos smartphones, dos dispositivos 

móveis e das aplicações, sem perder de vista preocu-

pações antigas e novas oportunidades. Algumas até 

preconizadas há muito, mas que precisaram de espe-

rar pelo momento certo (e pelo dispositivo certo) para 

ganhar tração, como a biometria, que está finalmente 

a sair de um âmbito mais restrito de utilização, para 

se afirmar na área dos pagamentos móveis.

Soluções como o Apple Pay, Android Pay ou Samsung 

Pay estão a contribuir para massificar o uso de siste-

mas de autenticação baseados no reconhecimento 

da impressão digital ou da íris e outros serviços de 

pagamento, tal como os próprios bancos, estão a usar 

os mesmos recursos, assinalando uma das maiores - e 

provavelmente uma das mais rápidas - adesões dos 

últimos anos a uma tecnologia de autenticação dife-

rente dos tradicionais PIN e password. Quem está na 

área sabe que estes métodos vão continuar a existir 

por muito tempo, mas não nega que o tempo é de 

procurar novas soluções para responder a novas ne-

cessidades.

«À medida que continuamos a avançar no que diz 

respeito às novas tecnologias, como a biometria, que 

melhoram a segurança e a experiência dos titulares 

de cartões, reconhecemos que os PINs, as senhas e as 

assinaturas permanecerão parte da nossa infraestru-

tura de pagamentos durante algum tempo», admite 

Paula Antunes da Costa, country manager da Visa 

em Portugal.

A empresa garante que continua a apoiar estes méto-

dos, mas não esconde que o desafio é procurar cada 

vez mais formas de substituí-los ou emparelhá-los 

com métodos mais dinâmicos e sofisticados de auten-

ticação e segurança. No caso da Visa, um dos exem-

plos dessa busca é o Visa Checkout, que usa a íris e 

o reconhecimento facial para autorizar pagamentos.

A empresa explica que está também a trabalhar no 

lançamento da Tokenização para apoiar os pagamen-

tos mobile em 12 países europeus até ao final do ano. 

«O serviço Token da Visa assenta numa tecnologia 

de segurança que substitui informação sensível en-

contrada nos cartões de pagamentos por um único 

identificador digital. É uma nova e poderosa forma na 

luta contínua contra a fraude», explica a Paula Costa.

Na lista de prioridades da PayPal, os pagamentos mó-

veis também assumem lugar de destaque.  «Encontrar 

novas formas de as pessoas se autenticarem nos seus 

aparelhos móveis, de modo conveniente e seguro» é 

uma das coisas que a empresa está a fazer neste mo-

mento, admite Miguel Fernandes, responsável para 

Portugal. Para a gigante dos pagamentos online, esta 

PARA REFORÇAR A SEGURANÇA 
DA SUA PLATAFORMA DE 
PAGAMENTOS A PAYPAL 
INAUGUROU EM 2015 UM 
CENTRO DEDICADO A ESTA ÁREA 
ESTÁ LOCALIZADO EM ISRAEL
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é uma tarefa das empresas que estão neste mercado, 

mas na qual a indústria, como um todo, também tem 

um papel relevante e nesse contexto aponta o traba-

lho realizado pela FIDO Alliance. A estrutura junta 

vários nomes grandes da indústria na normalização de 

tecnologias de autenticação para dispositivos móveis. 

PayPal e Visa fazem parte da direção.

A biometria é precisamente uma área em destaque 

nos trabalhos da FIDO. Paula Costa acredita que a 

tecnologia ainda tem muito para mostrar e refere 

alguns desenvolvimentos que podem converter-se 

em breve em soluções comerciais. «Investigadores e 

empresas de tecnologia estão a procurar formas de 

medir e incorporar novas modalidades biométricas - 

como padrão de veias e frequência cardíaca – e como 

implementá-las em novas formas e experiências de 

pagamento, como dispositivos wearable ou terminais 

de pagamento em lojas».   

Combinar recursos para promover 
vários níveis de segurança

Enquanto estas novas opções não se generalizam, a 

Visa já percorreu um longo caminho para se adaptar 

aos desafios que surgiram com a evolução dos meios 

de pagamento na cloud e afirma que a chave está hoje 

em promover vários níveis de segurança em simul-

tâneo, para garantir que sempre que uma transação 

é feita a operação e os seus intervenientes são legí-

timos. O recurso a dados de uso único, a análise de 

transações em tempo real, os tokens de pagamento 

e a tecnologia de leitura de impressão digital são ele-

mentos desta defesa com vários níveis, mas há mais 

opções. A geolocalização, que permite perceber onde 

está o telemóvel naquele momento; a identificação 

do dispositivo, em função do número; e a biometria, 

analisando características físicas e comportamentais 

das pessoas para identificação) são alguns exemplos.

«Um aspeto chave da nossa estratégia de segurança 

é investir em tecnologias que nos mantenham sem-

pre um passo à frente da fraude. Isso significa que 

é necessário afastar o ecossistema de instrumentos 

de segurança estáticos e baseados no conhecimento, 

que podem ser roubados ou forjados, e rumar em 

direção a tecnologias mais sólidas e dinâmicas que 

melhor a evitem», sublinha Paula Costa.

A PayPal coloca a tónica na confidencialidade dos da-

dos e explica que por isso mesmo tem privilegiado 

a utilização de sistemas que evitam o intercâmbio 

desnecessário de dados pessoais e bancários, siste-

mas avançados ao nível da segurança online e a en-

criptação/criptografia das informações confidenciais 

ou vulneráveis. Na oferta que leva ao cliente e na 

proteção da infraestrutura que a suporta, a empre-

sa combina a utilização de tecnologias de machine 

learning, deep analytics e supervisão humana, «para 

obter um panorama de resposta mais preciso», expli-

ca Miguel Fernandes.

«O SERVIÇO TOKEN DA VISA 
ASSENTA NUMA TECNOLOGIA 
DE SEGURANÇA QUE SUBSTITUI 
INFORMAÇÃO SENSÍVEL 
ENCONTRADA NOS CARTÕES  
DE PAGAMENTOS POR UM 
ÚNICO IDENTIFICADOR DIGITAL. 
É UMA NOVA E PODEROSA 
FORMA NA LUTA CONTÍNUA 
CONTRA A FRAUDE»
PAULA COSTA, COUNTRY 
MANAGER DA VISA  
EM PORTUGAL.
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Preparação para 
quantificar

perdas e reagir a ataques
abaixo do desejável
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UNIFICAR ESTRATÉGIAS
DE PREVENÇÃO

A vulnerabilidade das empresas continua a ser um 
desafio para o mercado de segurança, uma vez que a 
mutação das ameaças que procuram acesso a dados 
pessoais e empresariais atormenta diariamente os 
gestores TI. Ao mesmo tempo, a existência de um 
maior número de dispositivos sugere maior exposição 
e novos pontos de entrada para ataques.

A Decunify reconhece que as empresas necessitam 
de unificar a sua estratégia de prevenção das 
ameaças. «Devido a ataques mais rápidos e de maior 
abrangência, as áreas com mais necessidade de inves-
timento serão as de consultoria TI, no entanto a 
curto prazo deverá assistir-se a um aumento nos 
investimentos em segurança preventiva», prevê José 
Manuel Oliveira, administrador da Decunify.

A abordagem da Decunify passa assim pela 
sensibilização, apostando na formação dos colabo-
radores das organizações, combinando o uso de 
políticas de segurança de informação, de modo 
a prevenir as crescentes ameaças. Além disso, a 
avaliação da tolerância ao risco das organizações é 
também recomendada pela empresa. «Nem todos os 
negócios requerem os mesmos níveis de proteção e a 
consequente implementação de medidas preventivas 
é o foco principal na área da segurança», defende o 
responsável.

 

Um estudo realizado pela Marsh em 2016 

revela que em Portugal apenas 14% das 

empresas tinham seguros que as prote-

giam de riscos informáticos, uma tendência que 

tem vindo  crescer de forma global, mas que 

ainda dá sinais importantes da forma como as 

organizações olham para o tema. O Continental 

European Cyber Risk Survey mostrava ainda que 

no país 23% das organizações estava em processo 

de subscrição de um seguro deste tipo, ou tinha 

intenção de pedir propostas durante os 12 me-

ses seguintes ao inquérito, mas a grande maioria 

(63%) não tinha qualquer plano nesta área. 

Os números colocam Portugal atrás da Europa 

nesta matéria e a explicação pode residir nas ca-

raterísticas do tecido empresarial local, acredita 

Andreia Pinto Teixeira, Senior Associate da AON 

Portugal, outra empresa com oferta seguradora 

nesta área.  

«Olhando para o nosso tecido empresarial, que 

se caracteriza maioritariamente por PME’s, existe 

ainda uma grande lacuna na segurança e prote-

ção dos dados online, assim como na adoção de 

políticas devidamente robustas de segurança de 

sistemas e redes», defende a responsável. Mes-

mo assim, a AON estima que a procura deste tipo 

de proteção no mercado local tem duplicado de 

ano para ano e indica que isso reflete uma noção 

crescente de risco, até pelas notícias recorren-

tes de ataques e dos seus impactos, mesmo em 

grandes organizações com políticas de segurança 

teoricamente fortes. 

A evolução da regulação europeia também terá o 

seu impacto na tendência crescente para a procu-

ra destas soluções, ao aumentar exigências legais 

e as obrigações de conformidade, mas na maioria 

www.decunify.com
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das empresas a falta de noção de risco e do impacto 

de um ataque na sua organização ainda prevalece e 

isso reflete-se na forma como o tema é endereçado.    

«Aproximadamente metade das empresas portu-

guesas ainda não identificou os cenários de perdas 

decorrentes dos ataques cibernéticos», sublinha Ana 

Marques, responsável pela área de Cyber Risks da 

Marsh Portugal. O estudo conduzido no ano passado 

junto de 700 empresas também mostrava que, a nível 

local, só 31% das organizações considerava ter um 

conhecimento completo deste tipo de riscos e 55 % 

admitia não ter estimado o impacto financeiro de um 

ataque cibernético. 

Ana Marques acredita que um dos maiores proble-

mas está na forma como as organizações olham para 

o tema e o estudo de 2016 dá algumas pistas nesse 

sentido, ao concluir que 76% das empresas portugue-

sas identifica o departamento de TI como responsável 

pela gestão e revisão dos ricos cibernéticos, quando 

«devem ser, igualmente, envolvidos os administra-

dores, os CFO´s, os juristas, as operações, os RH, o 

compliance, os funcionários e fornecedores», destaca 

a responsável.

Outra dificuldade estará na quantificação do patrimó-

nio digital, diz a AON. E isso reflete-se na capacidade 

de calcular o limite de indemnização/capital a con-

tratar numa apólice de seguro. «Tal justifica-se pelo 

facto de estarmos perante ativos intangíveis», admite 

Andreia Teixeira. «São, grosso modo, representados 

por direitos, como de marcas e patentes, software e 

multimédia, bases de dados e outros, não materiali-

záveis diretamente por objetos físicos».

A chegada de um conjunto de tecnologias emergen-

tes às organizações, que as tornam cada vez mais 

ligadas e que levam o conceito de conectividade 

para novos níveis, como já acontece com a cloud e 

como começa agora a verificar-se noutros domínios, 

como o IoT, podem trazer ainda maior complexidade 

à tarefa. Será algo que nos próximos anos tende a 

evidenciar-se, tendo em conta o ritmo a que novas 

tecnologias entram nas empresas e o espaço que se 

espera ganhem nas suas operações.  

«O aumento da conetividade e da dependência da 

Internet das Coisas, poder-se-á traduzir numa falta de 

capacidade das empresas para avaliar e implementar 

um quadro sofisticado de segurança cibernética, que 

as proteja dessas ameaças emergentes», alerta Ana 

Marques. Endereçar a questão, acredita esta respon-

sável, passará por incluir na avaliação de risco uma 

análise das vulnerabilidades a que a empresa se en-

contra exposta, pela determinação da sua tolerância 

ao risco detetado e ao desenho de soluções de miti-

gação e/ou transferência do risco que respondam a 

estas novas tendências. 

«APROXIMADAMENTE METADE 
DAS EMPRESAS PORTUGUESAS 
AINDA NÃO IDENTIFICOU 
OS CENÁRIOS DE PERDAS 
DECORRENTES DOS ATAQUES 
CIBERNÉTICOS»
ANA MARQUES, RESPONSÁVEL 
PELA ÁREA DE CYBER RISKS 
DA MARSH PORTUGAL

55% DAS ORGANIZAÇÕES 
EM PORTUGAL AINDA NÃO 
ESTIMARAM O IMPACTO 
FINANCEIRO DE UM ATAQUE 
INFORMÁTICO SOBRE A SUA 
EMPRESA
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Seguros: Que fatores são considerados na análise de risco?

Para definir as caraterísticas e o preço de um seguro que defenda a empresa dos riscos informáticos a 
que está exposta, vários aspetos são considerados. 

A AON explica que questões como o hardware e infra-estruturas de TI, as políticas de acesso dos 
colaboradores aos sistemas da empresa – se têm ou não acesso remoto e se a empresa segue uma 
política de Bring your own Device – são relevantes. Acontece o mesmo com o nível de encriptação 
de dados confidenciais/críticos armazenados nos computadores portáteis da empresa; o recurso à 
computação em nuvem e o acesso às cópias de segurança dos dados armazenados em discos rígidos.

«Adicionalmente, questões relacionadas com software e aplicações de TI, como os processos de gestão 
e configuração dos sistemas e aplicações (firewall, anti-vírus e anti-malware), bem como a gestão de 
privacidade dos dados, influenciam largamente o nível de exposição da empresa ao risco», admite 
Andreia Pinto Teixeira, Senior Associate da AON Portugal.

A seguradora considera ainda nesta análise a dimensão da empresa, a localização das suas operações 
(nacional vs. internacional), o nível de armazenamento e tratamento de dados e os fins que a levam a 
recorrer a meios tecnológicos, aspetos que ajudam a identificar se uma companhia tem maior ou menor 
propensão para ataques informáticos, falhas do sistema e violação de dados.

«Por fim, ao analisarmos o eventual histórico de falhas ou violações, observamos o nível de vulnerabilidade 
da empresa e a sua capacidade de resposta, designadamente, as políticas de gestão e planos de 
contingência adotados ou a adotar», acrescenta a responsável.

Os processos de contratação de seguros para proteção de riscos informáticos por norma são longos e em 
média passam dois anos entre a intenção de a empresa subscrever um produto com estas caraterísticas e 
fechar contrato. As empresas que oferecem estas soluções também apostam nos serviços de consultoria, 
que além de avaliar riscos trabalham com os clientes para melhorar o seu nível de risco, identificando 
procedimentos e emitindo recomendações.   
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