


Mercado digital - o valor dos dados



Panorama do risco global em 2019

Qual a probabilidade e impacto dos riscos globais?

Fonte: The Global Risks Report 2019 – World Economic Forum

ImpactoProbabilidade

O risco de ciberataque é o 4º mais provável de ocorrer e o 6º com mais impacto ao nível dos
riscos globais
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Aposta na automação e na digitalização por parte da REN

… cada vez mais 

complexa e 

integrada…

Em desenvolvimento 
projetos de integração 

das redes europeias 
de transporte de gás 
natural e eletricidade

… e com uma maior 

exigência pela 

qualidade do 

serviço…

Pressão regulatória com 
novas diretivas europeias 
para temas relacionados 
com Cibersegurança (NIS 

& RGPD)

… impõe a necessidade de aumentar a automação e digitalização

Maior exposição da

Aumentar o nível de maturidade da

Crescimento da 

base de ativos…

3% de crescimento 
anual (CAGR) da base 

de ativos regulada 
entre 2014 e 2018, e 
aquisição da PortGas

Gerir a Cibersegurança end to end 

aumentou o seu nível de exposição aos riscos e ameaças digitais

REN a ameaças e
riscos de

Cibersegurança

gestão da Cibersegurança

REN – Desafios de Cibersegurança



Área Cibersegurança – Missão e Visão

A área de Cibersegurança dedica-se à proteção e capacitação da REN contra 

ameaças e riscos de Cibersegurança

MISSÃO

VISÃO

Proteger a REN de ameaças de Cibersegurança, garantindo capacidades 

de identificação, prevenção, deteção, resposta e recuperação através 

da coordenação e colaboração entre todas as áreas da organização

Mitigar a exposição da REN a riscos associados a ameaças de 
Cibersegurança, sem comprometer a continuidade e desenvolvimento 

das operações e do negócio
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Atividades da responsabilidade do SOC

Processos
Desenhar e implementar processos que permitam uma 
eficaz coordenação das diversas atividades a serem 
realizadas com as áreas operacionais

Tecnologia
Implementar tecnologia de suporte à monitorização & 
deteção de ameaças

Pessoas
Equipa especializada em Cibersegurança que tem como 
objetivo monitorizar e detetar ameaças a toda a 
infraestrutura REN

Dimensão das capacidades a serem desenvolvidas

2018 20202019

GESTÃO DE 
VULNERABILIDADES
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Centro de Operações de Segurança (SOC)
O SOC tem como missão reduzir a exposição das infraestruturas 

da REN a ameaças internas e externas 



Transformação Cultural

Phishing simulation
Information Security 

Policy
Monthly cybersecurity 
tips & best-practices 

CyberUP portal

Cybersecurity workshopsCyberUP Posters Workshops: Secure software 
development; Cibersegurança para Pais

As pessoais são o elo mais importante mas também o mais vulnerável. 

A REN realiza iniciativas recorrentes de sensibilização e treino.



Normas
Para o setor industrial, em particular para o da eletricidade, existem 

normas e frameworks de referência

ISO/IEC 27001/2
Foco na gestão da segurança da informação

ISO/IEC 27019
Foco na gestão da segurança da informação no sector 
energético

IEC 62443
Foco na segurança / vulnerabilidades em sistemas industriais

IEC 62351
Foco na segurança das comunicações no sector energético



A auditoria interna e a Cibersegurança
Razões pelas quais os departamentos de auditoria interna não auditam a 

Cibersegurança

Fontes: 

1) Global Perspectives and insights: Emerging Trends, The institute of internal auditors, 2016 

2) Global Perspectives and insights: Internal Audit as Trusted Cyber Adviser, The institute of internal auditors, 2016 

O que um auditor interno pode fazer para 

progredir nessa área?

Adquirir as competências e ferramentas 
necessárias para auditar a Cibersegurança

Garantir o apoio de topo

Garantir a identificação e classificação do riscos 
de Cibersegurança e dos ativos críticos



A auditoria interna e a Cibersegurança
Pontos-chave

Qual o papel do auditor interno na 

perspetiva da Cibersegurança?

Salientar riscos e oportunidades de melhoria 
contribuindo para uma maior visibilidade da 
gestão de topo

Emanar recomendações práticas

Ajudar a avaliar se as boas práticas de 
Cibersegurança são cumpridas por todas as 
áreas da empresa

Através de uma avaliação independente 
garantir que os riscos estão efetivamente a 
serem mitigados

Risco de Cibersegurança não é o mesmo que 
risco de IT/SI

Diz respeito a todos os colaboradores, parceiros 
e prestadores de serviço da empresa

A auditoria interna, como uma terceira linha de 
defesa, tem um papel essencial para a 
Cibersegurança

Leis, Regulamentos e Normas vigentes exigem 
atualmente uma abordagem metodológica que 
não se esgota na tecnologia

Pontos-chave




