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AGENDA

Cibersegurança

• Porquê (ou para quê)?

• Quem? 

• Proteger?

• Nunca esqueça …



Porquê?
Para quê?

Porque há Ciber-ataques?
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Que valor?

A informação obtida em ciber-ataques pode 

ter diferentes valores, consoante a sua 

riqueza, nomeadamente:

– Para vender bens e serviços;

– Para fazer phishing;

– Para difundir vírus e botnets;

– Para roubo de identidade;

– Para transacções fraudulentas;

– Para roubo puro e simples de dinheiro.

• Porque há informação!

• Porque há valor na informação obtida!

O crescimento da informação armazenada e das diferentes 

formas de a aceder aumentaram a oportunidade.
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Quem? Quantos?

• 59% dos inquiridos num estudo 

sobre Segurança afirmam ter sido 

alvo de um ciber-ataque;

• Os ataques de malware cresceram 

81% entre 2010 e 211 para 5.5 

biliões;

• As novas variantes de malware

cresceram 41% no mesmo período;

• 39% dos ataques vem por e-mail 

encobertos por um link 

aparentemente banal.
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60 milhões

250 000

130 000

Ninguém é poupado!



Proteger?
Como? O quê?

Para prevenir um ciber-ataque, há 

que defender:

– A infra-estrutura que guarda  a nossa 

informação;

– A infra-estrutura que transporta a 

informação;

– Os devices que acedem (ou 

permitem aceder) à informação;

– … e a chave da porta de acesso a 

cada um dos anteriores!
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Cada rede é tão fraca como o seu elo mais fraco!



Proteger?
As Infra-estruturas

Defender:

– A infra-estrutura que guarda informação;

– Defesas clássicas (Vide ISO 27001/2)

– A infra-estrutura que transporta informação;

– As comunicações numa rede são basicamente (mas 

não exclusivamente) protegidas por via do anonimato, 

da autenticação do transmissor e do destinatário e 

pela encriptação dos diferentes tipos de tráfego.
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É importante não esquecer que a Internet é um meio de 

transmissão não encriptado!



Proteger?
Devices

Proteger os devices?

– Quase todos os devices modernos contêm uma 

porta e um processador;

– Isso torna-os acessíveis, programáveis: numa 

palavra vulneráveis.
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Os devices modernos são todos … 

boas portas de entrada



Proteger?
Devices

Meios de ataque?

– A um computador:

– Vírus

– Botnets

– Key logger (hardware)

– Keylogger (software)

– A um telefone ip
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Ninguém está imune … a uma ameaça motivada pelo 

ganho financeiro!



Proteger?
Smartphones

Há cada vez mais smartphones …

Um smartphone pode ser alvo de 

– Roubo,

– Um Vírus (por download, sms, mms)

O meu smartphone contém:

– Os meus contactos

– A minha agenda

– Os meus e-mails

– Fotografias

– Preferências

– Histórico de chamadas, mensagens e 

navegação

– PIN’s diversos 

– Acessos autorizados 
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A quantidade de smartphones e o sistema operativo 

comum, torna-os alvos preferenciais.



Proteger?
Smartphones
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Isto não acontece apenas aos outros.

Fonte: Symantec (the Honey Stick Project)

96% são “acedidos” por quem os 

encontra

Dados profissionais
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83% dos dados profissionais são 

“investigados”

89% dos dados pessoais são 

“cuscados”

70% são “investigados” e “cuscados”

Apenas 50% dos que os encontram, 

contactam os proprietários

Em 100 telefones perdidos …



Proteger?
Smartphones
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• Roubo do telefone ou da informação

• Introdução de malware por via de 

instalação, aplicações ou links 

• Acesso indevido (por bluetooth, wi-fi, 

hotspot pessoal, etc.

Conhecendo os riscos:



Proteger Devices
Smartphones
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• Usar a opção de bloqueio do 

telefone com uma password robusta;

• Usar uma função de bloqueio e 

limpeza remotos ;

• Ter um bom anti-vírus;

• Não instalar app’s desconhecidas e 

evitar links com origem 

desconhecida;

• Ter o Bluetooth “não detectável”;

• Evitar redes “abertas”.

É fácil evitá-los:



Finalmente …
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Não esqueça o elemento humano!



Obrigado


