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Introdução

 A informação é um dos ativos mais preciosos que uma organização pode dispor.

Sendo essencial para o negócio necessita de proteção adequada;

 Tendo um papel fundamental no suporte dos processos de negócio, a informação

está exposta a três elementos fundamentais:

 Tecnologia – armazenar, processar e transmitir informação;

 Pessoas – criam e utilizam a informação;

 Processos – manipulam a informação para a execução dos processos de

negócio.

 O volume de informação em formato eletrónico tem vindo a aumentar

exponencialmente nos últimos anos com o crescimento da economia digital;

 A proteção da informação neste contexto é, pois, de uma importância vital para que

as bases de confiança entre os vários parceiros se mantenham e solidifiquem;
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Aplicabilidade 

Fonte: www.vantix.com.br Página 3

 As politicas, normas e procedimentos de Segurança da Informação aplicam-se 

a todos os colaboradores independentemente do seu vinculo laboral, 

prestadores de serviços ou quaisquer entidades em regime de Outsourcing.

 São ainda aplicáveis quer ao ambiente informático quer aos meios 

convencionais de tratamento, comunicação e arquivo da informação.

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http://www.vantix.com.br/treinamentos-2/seguranca-da-informacao/&ei=fa-BVf3HA-WY7ga5yoOIDQ&bvm=bv.96041959,d.ZGU&psig=AFQjCNFIiA3UEwOzQhi6kojdLgf6_wUObA&ust=1434648823608180
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Princípios Gerais

Fontes: Logo ISO  

https://blog.utest.com ; 

Pirâmide  

http://claudiododt.com
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 Framework utilizado: Normas família ISO27000

 Três pilares da Segurança da Informação.

https://blog.utest.com/
http://claudiododt.com/2011/06/29/transformando-sua-politica-de-seguranca-da-informacao-em-um-ativo-estrategico/
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Ciclo da Segurança

Fonte: 

www.bradescoseguranca.c

om.br
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Estrutura documental e operacional

Fonte: www.tic.rs.gov.br Página 6

Objetivo: Criação de toda a estrutura documental de politicas, normas e procedimentos 

de Segurança da Informação de modo a colocar o Banco em conformidade com as 

“best practices” nesta matéria. 

http://www.tic.rs.gov.br/
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Falhas de Segurança

As falhas de segurança da informação são causadas, normalmente, por:

 Ausência de politicas, normas e procedimentos que permitam a gestão de riscos e 

ameaças;

 Ausência de uma cultura de segurança;

 Novas vulnerabilidades originadas pela utilização de novas tecnologias, pelo aumento 

do trabalho em rede ou em equipamentos sem fios;

 Erro/falha humana acidental ou deliberada;

 Ausência de processos que permitam aferir/medir o risco de segurança e que garantam 

a implementação oportuna de correções ás aplicações e sistemas;

 Aumento de ataques deliberados por cyber criminosos;

 Outros.
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Alguns factos sobre a segurança da informação

 De acordo com a Websense – Cyber Security Company e o Finacial Times as 

entidades financeiras enfrentam cerca de 300% mais cyber attacks do que as 

empresas de outros setores de atividade;

 Cerca de 90% dos ataques começam por um email com código malicioso que é 

aberto por alguém dentro da organização; 

 De acordo com o site Infoblox network no segundo trimestre de 2015 assistimos a 

um aumento de 74% de phishing e pharming. 

 Alguns dos ataques mais recentes conhecidos e numero de utilizadores com 

informação comprometida:

 eBay - 145 milhões de utilizadores

 Anthem (seguradora) - 80 milhões de utilizadores

 JPMorgan Chase – 76 milhões de utilizadores 

 Target (lojas) – 70 milhões de utilizadores

 Home Depot (lojas) – 56 milhões de utilizadores

Informação comprometida: Na sua maioria dados de pagamentos e dados pessoais sensíveis.
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Ataques mais recentes por dimensão (2015)

Dados de 2015: 

http://www.informationisbe

autiful.net/visualizations/wo

rlds-biggest-data-

breaches-hacks/
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Segurança Digital e Privacidade – Evolução da tecnologia e das ameaças

 A convergência e rápida evolução da tecnologia 

transformou a interação entre as pessoas e as organizações.

 A partilha de informação pessoal e corporativa 

tornou-se cada vez mais rápida e transversal a toda a 

organização e a toda a sociedade.

 Redes sociais, dispositivos móveis, blogs, cloud computing, e

outros, dissolveram as fronteiras das organizações, apresentando 

novos benefícios mas também novas ameaças.  

 A titulo de exemplo(1):

 A rádio demorou 38 anos a atingir 50 milhões de utilizadores;

 A televisão demorou 13 anos;

 A internet demorou 4 anos;

 O iPod demorou 3 anos; e 

 O Facebook em menos de 9 meses atingiu 100 milhões.
(1) Fonte: http://www.apb.pt/content/files/Seguranca_e_Privacidade_Digital_no_sector_Bancario_Deloitte.pdf
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Custo do Cyber-crime para as 10 maiores economias (2013)
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Segurança das aplicações móveis – Overview

Fonte:

https://www.arxan.com
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… já não se trata da possibilidade de ser atacado, mas sim de quando 

seremos atacados e de quanto tempo levaremos a responder…
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PLANO DE SEGURANÇA

Tecnológica
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Introdução

• “Banking supervisors of EU member states appeared to agree on the main 
IT risks categories identified: ‘Security risk’ was identified as the most 
substantive IT risk, while outsourcing risk and continuity risk were 
perceived as substantive, but less dominant risks.”

Relatório do Comité das ESAs - Riscos e vulnerabilidades do sistema financeiro na União Europeia

Utilizando o risco como critério de avaliação das prioridades de segurança do
Banco, e sendo este risco continuamente avaliado, garantimos que as
decisões tomadas com base nessa informação serão sempre justificadas pelas
ameaças reais ao Banco e os recursos despendidos para as endereçar são os
necessários.

Página 15



Lisboa,16 de Dezembro de 2015

Estratégia - Avaliação do Risco

Assets > Ameaças > Controlos > Vulnerabilidades > Medidas   
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Assets > Ameaças > Controlos > Vulnerabilidades > Medidas

Assets são os bens do Banco, quer humanos, materiais ou
lógicos/intelectuais que possam ser explorados causando um impacto
avaliável.

Para definir o peso relativo de cada um dos assets do Banco, foram definidas
duas métricas:

Criticidade de um asset para o negócio:

• Negligenciável

• Marginal

• Crítico

• Catastrófico

Nível de confidencialidade:

• Público

• Interno

• Confidencial

• Alto risco
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Assets > Ameaças > Controlos > Vulnerabilidades > Medidas

É feita uma avaliação de ameaças aos bens do Banco, organizada por tipo de
impacto que as mesmas possam causar. É essencial que esta avaliação nunca
esteja fechada e seja revista e melhorada ciclicamente.

• Confidencialidade

• Integridade

• Disponibilidade

• Custos diretos por destruição/perda

• Custos diretos por roubo/extorsão

• Custos de resolução de incidente (perdas de produtividade interna, recursos externos)

• Perda de confiança do cliente / Reputacional

• Falhas regulamentares

• Falhas contratuais

• Cenários de desastre
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Assets > Ameaças > Controlos > Vulnerabilidades > Medidas

Controlos existentes no Banco que possam endereçar as ameaças
identificadas. Estes controlos podem ser de 4 tipos:

• Deteção

• Correção

• Mitigação

• Prevenção
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Assets > Ameaças > Controlos > Vulnerabilidades > Medidas

Vulnerabilidades identificadas nos assets do Banco que não consigam ser 
totalmente endereçadas pelos controlos atuais. Esta lista estará, à imagem da 
lista de ameaças, em constante evolução.
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Caso Real 

• “A growing number of respondents indicated that responses to IT-related
risks would be increasingly targeted, rather than subsumed into the
coverage of general operational risks. Such measures are often aimed at
increasing the resilience of IT and online banking systems against
disruptions such as DDoS attacks (negação de Serviço) ….

Relatório do Comité das ESAs - Riscos e vulnerabilidades do sistema financeiro na União Europeia

O BancoBIC tem sido alvo de ataques desde o inicio do ano de 2015, urge
proceder à implementação das medidas atrás preconizadas.
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