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Cibersegurança: Natureza e Âmbito

Uma questão:

• técnica, das redes ou das tecnologias de informação, ou

• de desenvolvimento, porque os serviços TIC precisam de redes

seguras e confiáveis, ou

• económica, relativa à manutenção da continuidade de negócio ou a

vantagem económica, ou

• legal e de polícia, para tratar do cibercrime e da criminalização do

mau uso das TICs, ou

• de segurança nacional, relativa à protecção das infra-estruras

críticas da informação.

Qualquer Plano de Acção para a Cibersegurança deve endereçar todas

estas perspectivas.

Todas as partes interessadas têm um papel a desempenhar na

promoção de uma Cultura de Cibersegurança.
Fonte: Global Cybersecurity Agenda da UIT



Objectivos da Regulação

• Promover a concorrência na oferta de redes e serviços

de comunicações electrónicas, de recursos e serviços

conexos;

• Contribuir para o desenvolvimento do mercado interno

da União Europeia;

• Defender os interesses dos cidadãos, nomeadamente:

• Contribuir para garantir um elevado nível de

protecção dos dados pessoais e da privacidade;

• Assegurar que seja mantida a integridade e a

segurança das redes de comunicações públicas.

Fonte: Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro



Segurança das Redes e da Informação

no Novo Quadro Regulatório - I

Os Operadores e Prestadores de Serviço (OPS):

• Adopção de MEDIDAS TÉCNICAS E ORGANIZACIONAIS

• (c/ base) Análise e gestão do risco e no Estado da técnica

• (para) Impedir/minimizar impacto incidentes de segurança

• nos utilizadores e

• nas redes interligadas

Os Operadores:

• Adopção MEDIDAS GARANTIA DE INTEGRIDADE DAS REDES

• (para) Assegurar a continuidade do fornecimento dos

serviços que utilizam essas redes



Segurança das Redes e da Informação

no Novo Quadro Regulatório - II

• Os Operadores e Prestadores de Serviço (OPS)

• Fazem Notificação à ANACOM de qualquer

• Violação da segurança ou

• Perda da integridade

com impacto significativo no funcionamento das redes ou

serviços, independentemente da sua causa.



Segurança das Redes e da Informação

no Novo Quadro Regulatório - III

• À ANACOM

• Tratamento de cada notificação e ainda

• Informação a outras ARN’s e à ENISA (se adequado)

• Informação ao público em resultado de avaliação de

interesse público

• directamente ou

• exige que o operador ou prestador o faça

• Relatório Anual

• sobre notificações e medidas tomadas

• enviado à Comissão Europeia e à ENISA
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Segurança das Redes e da Informação

no Novo Quadro Regulatório - IV



Segurança das Redes e da Informação

no Novo Quadro Regulatório - V

• À ANACOM

• Emitir instruções vinculativas (incl. Prazos)

• Exigir informações e documentação para

• Avaliar segurança e/ou integridade redes e serviços

• Exigir/realizar auditoria de segurança

• Investigar casos de incumprimento e os seus efeitos sobre a

segurança e a integridade das redes

• Aplicar regime sancionatório definido

• Outros

• Promover realização exercícios



Acções em curso

• Implementação das alterações ao quadro regulatório

• Harmonização medidas mínimas e do modelo de

maturidade

• Avaliação de impacto em articulação com os OPS

• Linhas de orientação de reporte de incidentes

• Desenvolvimento do Plano Europeu de Protecção às

Infra-estruturas Críticas da Informação

• Definição do critério de identificação e designação

• Caracterização das medidas de protecção

• Preparação e realização de exercícios pan-europeus

e internacionais

• Desenvolvimento de Plano de Contingência Europeu

• Estabelecimento de CERTs nacionais



Princípios para uma Estratégia

• Subsidiaridade e Responsabilidade

• Cada entidade deverá ser capaz de tratar de modo autónomo

das suas questões de cibersegurança assumindo a

responsabilidade de eventuais falhas e omissões

• Prevenção

• Cada entidade deverá actuar de forma antecipada para a

ocorrência de um incidente de segurança adoptando as

medidas de preparação, detecção e resposta adequadas

• Proporcionalidade

• Cada entidade deverá realizar uma avaliação dos riscos e

adoptar as medidas adequadas e proporcionais ao grau de

risco e ao tipo de ameaças



Princípios para uma Estratégia

• Complementaridade

• As entidades perticpantes deverão evitar a duplicação de 

iniciativas

• Transparência

• Cada entidade deverá reportar sem demora os incidentes de

segurança ocorridos e as medidas que na sua sequência foram

tomadas

• Gestão de Segurança

• Cada entidade deverá realizar uma gestão de segurança

baseada numa avaliação dos riscos, dinâmica, abrangente e

recorrente



Princípios para uma Estratégia

• Cooperação entre as partes interessadas

• As entidades participantes deverão cooperar entre si de forma a

melhorar a preparação, a detecção e a resposta a incidentes de

segurança
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