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Segurança de Informação e o RGPD



Conduta ética: consiste na alma do profissional, confiança, integridade, 
confidencialidade e discrição. A ética consiste em uma característica inerente às 
ações do ser humano, tornando-se um componente fundamental à sociedade.
Obrigação: existe a obrigação de reportar com veracidade e exatidão todas as 
informações pertinentes à auditoria, relacionadas com as constatações e as 
conclusões da auditoria e seus respectivos relatórios.
Consciência profissional: os auditores devem ter a preocupação de realizar as 
tarefas da forma mais profissional, de acordo com a importância e a confiança 
depositada em uma auditoria.
Independência: é a base para a imparcialidade e objetividade das conclusões de 
uma auditoria, porque os auditores são independentes em relação ao que será 
auditado, assim como não se ligam aos interesses e às tendências apresentadas.
Evidência: a evidência de auditoria pode ser verificada, pois ela é realizada com 
base em amostras de informações que se encontram disponíveis.

auditoria



Auditoria Interna – Auditoria realizada por um departamento interno, 
responsável pela verificação e avaliação dos sistemas e procedimentos internos 
de uma entidade. Um de seus objetivos é reduzir a probabilidade de fraudes, 
erros, práticas ineficientes ou ineficazes. Esse serviço deve ser independente e 
prestar contas diretamente à classe executiva da corporação.
Auditoria Externa – Auditoria realizada por uma empresa externa e 
independente da entidade que está sendo fiscalizada, com o objetivo de emitir 
um parecer sobre a gestão de recursos da entidade, sua situação financeira, a 
legalidade e regularidade de suas operações.
Auditoria Articulada – Trabalho conjunto de auditorias internas e externas, 
devido à superposição de responsabilidades dos órgãos fiscalizadores, 
caracterizado pelo uso comum de recursos e comunicação recíproca dos 
resultados
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Auditoria da Tecnologia da Informação – Tipo de auditoria essencialmente 
operacional, por meio da qual os auditores analisam os sistemas de informática, 
o ambiente computacional, a segurança de informações e o controle interno da 
entidade fiscalizada, identificando seus pontos fortes e deficiências.
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2 métodos de testes de intrusão, sendo um baseado em ferramentas 
automáticas de detecção e o outro completamente manual

O serviço consiste na utilização de uma série de ferramentas que efectuam
scans automáticos à infraestrutura interna e externa da organização, sendo 
a informação produzida analisada e tratada de modo a produzir os relatórios 
com as vulnerabilidades encontradas
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Pretende-se que sejam simulados vários tipos de acesso à rede ou com 
determinadas credenciais
de domínio
Esta fase terá como objectivo simular cenários de ameaças internas como 
as abaixo descritas:
• Elemento externo: Actor malicioso que se coloca em posição de aceder à 
infraestrutura física
da Sapec Agro, (p.e. rede WiFi).
• Utilizador convidado: Cenário onde um elemento externo, como uma 
visita, usa a infraestrutura
de rede da Sapec Agro.
• Consultor externo: Cenário onde um consultor externo, estando a 
desenvolver trabalho nas
instalações da Sapec Agro, tem acesso limitado à infraestrutura da Sapec 
Agro.
• Colaborador interno: Cenário onde os auditores se colocarão no papel de 
um colaborador
interno da Sapec Agro, de um departamento que não o de TI;
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Compreende-se por Teste de Intrusão um tipo de auditoria de segurança de 
informação que utiliza a
perspectiva de um hipotético atacante como modo de operação. Com este 
tipo de testes é possível
obter uma visão de eventuais vulnerabilidades e vectores de ataque 
existentes, identificando assim
o que poderá ser acedido, furtado ou danificado num eventual ataque 
informático, quer seja este
externo ou interno. Os dados resultantes de um teste de intrusão 
constituem uma parte crucial no
desenvolvimento de um processo interno tendente a mitigar possíveis 
vulnerabilidades.

auditoria



Este tipo de abordagem revela-se ainda como sendo uma fonte 
indispensável de dados para uma análise
de risco, uma vez que os seus resultados representam riscos reais, 
perfeitamente tangíveis e passíveis
de quantificação.
Desta forma, podemos enumerar os principais objectivos de um teste de 
intrusão:
• Testar e validar a actual infraestrutura tecnológica de forma a avaliar qual 
poderá ser o impacto
de um eventual ataque informático.
• Analisar os resultados obtidos como base para aprofundar, delinear ou 
criar políticas de segu-
rança que protejam a informação crítica da organização.
• Criar indicadores de Risco, Segurança e Resiliência.
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Artefactos resultantes da Auditoria
De uma forma global, os resultados serão apresentados, para ambas as 
actividades propostas, em duas perspectivas distintas: uma, destinada à 
Administração, sumariando as principais conclusões e possíveis directivas 
estratégicas, e outra destinada a uma equipa técnica, contendo informação 
altamente detalhada.
Estrutura geral do relatório a apresentar:
• Apresentação de resultados gerais (sumário executivo)
• Contexto e trabalhos realizados
• Descrição de possíveis vectores de ataque
• Relatórios individuais para cada vulnerabilidade encontrada
- Contexto, Descrição detalhada e o Impacto
• Descrição do worst case scenario (baseado nos vectores de ataque 
detectados)
• Análise de Risco e Segurança na óptica dos auditores
• Conclusões e directivas de mitigação
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“security by design”.



Regulamento Geral de Protecção de Dados



Vai implicar a necessidade de:

• Alteração nos requisitos técnicos e organizativos:

• impacto na arquitectura dos Sistemas de Informação;

• impacto no ciclo de vida dos projetos;

• Controlos adicionais;

• Auditorias de conformidade;

• Cláusulas contratuais para serviços externalizados.

“privacy by design” e “privacy by default”.



DisponibilidadeIntegridade

Confidencialidade

Segurança de informação 



Segurança dos Dados Pessoais
• registo de todas as atividades do tratamento e suporte documental 
(físico e digital);

• processos para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficácia das 
medidas técnicas e organizativas para garantir a segurança do 
tratamento;

• proteção de dados sensíveis ou confidenciais através de 
mecanismos de anonimização e pseudoanonimização (cifra, 
tokenização ou data masking).

…os tratamentos  dos dados devem ser concebidos para 
servir as pessoas…



Notificação da Violação de Dados 
comunicar:
• às autoridades
• e ao(s) titular(es) dos dados:

• obrigatório comunicar as violações de dados à autoridade de controlo 
a menos que seja improvável que apresentam risco para os direitos e 
liberdades dos titulares em causa;

• notificação deve ser feita no prazo máximo de 72 horas após a 
verificação/confirmação da falha, a menos que existam circunstâncias 
excecionais justificadas.



• impacto na gestão de expectativas do consumidor / cliente;

• impacto no negócio e na estrutura de empresa;

• pode trazer custos acrescidos;

Notificação da Violação de Dados 

• registo eficiente das atividades / processamento de dados; 

• audit trails / logs;

• Implica uma necessidade interna de gestão de incidentes.



Regulamento Geral de Protecção de Dados

Uma vez que cada entidade tem necessidades 
próprias, decorrentes das suas características, da 

sua estrutura e do mercado em que atua, o 
programa de “conformidade” deverá ser 

“desenhado” à sua medida. 



Benefícios



Benefícios
Consciencialização dos temas relacionados com a 
segurança de informação;
• 
•Melhoria geral da segurança, especialmente da 
segurança da informação;

•Protecção da propriedade intelectual e 
industrial, assim como da própria marca.

•Capacidade de testar e avaliar regularmente a 
eficácia das medidas técnicas e processuais;



Benefícios

•Aumento da competitividade;

•Permite uma evolução sustentada do 
negócio;

SOMOS DE CONFIANÇA



Resumindo

•Privacidade é um direito fundamental

•Legalidade, equidade e transparência

•Direito a aceder aos dados

•Os dados pessoais devem ser coletados 

para fins específicos, explícitos e legítimos.

SOMOS DE CONFIANÇA



Obrigado!

Miguel Brown | mbrown@dognaedis.com
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