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Riscos
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Proteção ou Criação de Valor?
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Assessing current governance, risk management and control

Assessing future governance, risk management and 
control

Due 
diligence

Investment 
decisions

Projects & 
major 

contracts

IT Systems 
development

Efficiency 
gains

Process 
improvement

Monetary 
savings

Strategy 
implications

Delivery future         
value

Value 
enhancement

Value 
protection

Improving business performance

Law and 
regulation

Business 
process and 

systems

Projects & major 
contrats

Financial 
processes and 

systems

Safeguarding 
assets

Robust IT 
systems
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Áreas potenciais de trabalho
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Estrutura
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Pessoas

Arquitetura

Apetite
ao risco

Gover
nação

Gestão 
de 
Serviço 
de IT

Revisão do “apetite” ao risco de IT

• Identificar e compreender a criticidade do 

serviço

• Mapeamento de todos os serviços com a 

camada de criticidade

• Definir nível de risco aceitável para 

direccionar investimento

Revisão das frameworks de 

governo dos riscos de IT

• Garantir a existência e eficácia das 

operações das 3 linhas de defesa

• Garantir que a Direção Executiva

supervisiona e questiona o status quo.

• Avaliar como é gerido o impacto da 

aquisição de novos produtos ou

desevolvimentos de grande dimensão.

Revisão de capacidade

• Identificar as competências e capacidade

existente na organização e aquelas que estão

a ser externalizadas. 

• Rever a distribuição dos recursos e garantir

que os planos de progressão são adequados. 

• Avaliar a cultura da função de IT e a 

perceção existente sobre risco e 

continuidade de serviço.

Revisão das políticas e a sua capacidade

para avaliar a necessidade de 

investimento e mudança. 

• Políticas deverão abranger resposta a 

incidentes, avaliação da eficácia de 

atualizações e gestão da mudança. 

• Rever o modelo de gestão de serviço e os

processos de IT relacionados e identificar

oportunidades para redução da 

probabilidade de problemas futuros com 

impacto na resiliência dos sistemas.

Rever a arquitetura de TI para identificar pontos únicos de falha e restrições 

de capacidade, com foco nos riscos mais prementes para a organização.
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Avaliação e Custo das Soluções 

Os desafios e legislação da Cibersegurança

9

fevereiro 2019

1 2 3

Introduzir correções de 
curto prazo;

Melhorar os controlos 
existentes;

Melhorar pontos únicos 
de falha de arquitetura

Tático Simplificar Optimizar

Reduzir a complexidade 
do ambiente;

Simplificar o processo;

Reduzir interfaces ou 
aplicações

Reengenharia de 
processos;

Rever arquitetura de 
sistemas; 

Alterar o modelo 
operacional

Um risco pode ser 
mitigado de várias 
formas. Em alguns 
casos, uma correção 
rápida pode ser 
apropriada, mas 
noutros casos a 
simplificação ou 
otimização podem 
ser mais adequados 
a longo prazo.
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PwC

Estamos em cumprimento com a Diretiva 
NIS?

Que nível de risco estamos dispostos a 
assumir?

Pode um incidente cibernético impactar o 
meu negócio?

Existem lacunas de segurança na nossa 
infraestrutura?

Os investimentos em segurança estão a ser 
feitos nas áreas certas?

O meu negócio é resiliente a um ciberataque?

A diretiva NIS Network and Information Systems), em português SRI (Segurança das Redes e da Informação) é a 
primeira legislação europeia sobre a cibersegurança e encontra-se inserida na estratégia europeia de segurança  da 
informação e cibersegurança “Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace”.

91%
dos principais CEOs acreditam que a confiança dos stakeholders será impactada negativamente 

por violações de cybersecurity das informações comerciais ou dos sistemas críticos ao longo dos 

próximos 5 anos.

Fonte: PwC’s 2017 CEO Survey, Janeiro 2017

O gasto com segurança (médio) do 

orçamento geral de IT é agora de… 4%

Global Industry Insight*

NIS - Diretiva
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NIS - Princípios

Cooperação entre estados 
membros, através do NIS 
cooperation Group, que 

considera a participação da 
ENISA e da rede CSIRTs da 

União Euripeia

COOPERAR

Com requisitos de 
segurança

CUMPRIR

Estratégia Nacional

Ponto de contacto único

Entidades em âmbito 
CSIRT

DEFINIR

NIS

NOTIFICAR

Incidentes críticos de 
segurança
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NIS - Momentos Chave

Data limite da publicação da identificação das 
entidades consideradas como operadores de 
serviços essenciais. Esta identificação deverá 
ser publicada pelo CNCS e atualizada 
anualmente

Data da publicação da lei n.º 46, de 13 de 
Agosto, que estabeleceu o regime jurídico 

da segurança do ciberespaço, por 
transposição da diretiva NIS

Aprovação da estratégia nacional de segurança do 
ciberespaço, elaborada pelo CNCS, pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2015

12 de Junho de 2015

Publicação da estratégia de 
Cibersegurança Europeia –
“Cybersecurity Strategy of the
European Union: An Open, Safe and
Secure Cyberspace”

7 de Fevereiro de 2013 

Fim do prazo de carência de aplicação de 
coimas relativas à transposição da diretiva

Data de aprovação da Diretiva (UE) 2016/1148 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa a 
medidas destinadas a garantir um elevado nivel
comum de segurança das redes e da informação em 
toda a União, também conhecida como diretiva NIS

6 de Julho de 2016

13 de Agosto de 2018

9 Novembro de 2018 

13 de Fevereiro de 2019
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NIS - Transposição Nacional

A diretiva NIS foi transposta para lei portuguesa a 13 de Agosto de 2018 e é aplicável a todas as entidades em
âmbito e prevalece sobre a diretiva da UE.

CNCS O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) é o ponto de contacto único com a União
Europeia e no âmbito da NIS, assume diversas responsabilidades, nomeadamente:
i) Identificação das entidades em âmbito;
ii) Emissão de intruções de cibersegurança;
ii) Supervisão da adequada implementação da NIS.

CSIRT O CSIRT (Computer Security Incident Response Team) nacional é o CERT.PT(serviço CNCS)

Entidades
em âmbito

- Administração Pública
- Operadores de infraestruturas críticas
- Operadores de Serviços Essenciais
- Prestadores de serviços digitais

Contra
Ordenações

Infração Coima*

Muito grave
CUMPRIR
- Requisitos de segurança da informação
- Instruções de Cibersegurança da CNCS

10 000€
a
50 000€

Grave
NOTIFICAR
- Incidentes críticos de segurança
- Prestação de serviços digitais ou de infraestruturas digitais

3 000€ 
a
9 000€

* - Existe um prazo de carência de aplicação de coimas de seis meses, até 13-02-2019.
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PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard

SWIFT - Customer Security Programme

Outros Standards

SWIFT...
publicou o seu customer security
programme em abril de 2017. Este define os 
requisitos mínimos a serem cumpridos por 
todos os participantes (clientes) e visa: 

• Assegurar um alto nível de segurança 
em torno da SWIFT local infrastructure
de cada participante

• Estabelecer uma framework de 
auditoria capaz de auxiliar no combate 
às crescentes ameaças.

PCI DSS....
especifica doze requisitos para 
compliance, divididos em seis 
grupos lógicos:

• Build and Maintain a Secure 
Network and Systems

• Protect Cardholder Data

• Maintain a Vulnerability 
Management Program

• Implement Strong Access 
Control Measures

• Regularly Monitor and Test 
Networks

• Maintain an Information 
Security Policy
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Auditoria Interna: 
Como abordar a 
Cibersegurança



A realidade diz-nos que a 

maioria das empresas 

continuarão a pagar os 

valores pedidos em 

ataques de ransomeware, 

dado o valor dos dados 

encriptados e o potencial 

impacto dos mesmos para 

o negócio.   

PWC CYBERSECURITY AND PRIVACY LEADER

O desafio da Cibersegurança

Enquanto conceitos como big data, Internet of Things, e social 
media, continuam a crescer, também os novos desafios para a 
segurança da informação e privacidade dos dados de 
utilizadores, vão sendo cada vez maiores.

Por sua vez, as empresas caminham cada vez mais depressa 
para modelos de negócio digitais, sendo exponencial o volume 
de dados gerados e partilhados entre essas mesmas 
organizações, parceiros e clientes.

De igual forma, a digitalização do negócio, tem vindo a expor 
as empresas a novas vulnerabilidades, tornando a existência de 
eficientes modelos de cibersegurança e privacidade mais 
preponderante do que nunca.

Avaliação de 

cibersegurança

Compliance regulatório

Gestão de 

cibersegurança

Gestão de acessos e 

identidades

Programa de 

formação

Arquitetura e 

segurança

“

“

Privacidade e proteção

de dados

Os desafios e legislação da Cibersegurança



PwC

Gestão do riscoNão é possível proteger tudo

A questão não é se… mas quando

Fix the basics

Sistemas interconectados

É fundamental conhecer os ativos e 
priorizar de forma a proteger o que é 
mais relevante na organização

Em caso de ataques as 
organizações devem estar 
dotadas de planos que permitam 
agir rapidamente

É possível tirar o máximo proveito da 
evolução tecnológica e obter retorno nos
investimentos de segurança através de 
uma adequada escolha de tecnologia e a 
sua correta parametrização.

Num mundo digital e com 
informação partilhada entre 
entidades, é fundamental garantir
que estas conexões estão seguras e 
com controlos para impedir acessos
indevidos ou a adulteração dos dados

A gestão de topo deve garantir que todos os
riscos e questões regulatórias estão
identificados e têm uma adequada resposta
em termos de cibersegurança

A definição e disseminação de campanhas 
de awareness de segurança de informação 
e comunicação das políticas permite que 
toda a organização conheça os princípios de 
segurança de informação.

Cibersecurity – Framework PwC
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Avaliação de risco e nível de maturidade
Uma avaliação de cibersegurança é fundamental para as empresas que pretendam compreender qual é o seu atual grau de 
maturidade face aos riscos emergentes de cibersegurança e compreender o real estado das suas barreiras atualmente 
existentes para lidar com este tipo de ataques. 

Entrevistas/workshops

Análise de Exposição

Análise de 
Documentação

Identificar os key-users e entender o ambiente de negócio e de IT

Avaliar a criticidade/risco através da análise da documentação 
interna e adequação face aos referenciais

Execução de scans de rede para avaliar a exposição do perímetro de 
rede de forma a conjugar com análise de risco. Qualys
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Nota: cada caixa à direita representa um link para um serviço web que contém um exemplo prático. 
Importa salientar que se trata de um serviço externo ao qual a PwC não é afiliada e não assume 
qualquer responsabilidade decorrente da utilização do serviço. 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html
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Ambiente de Cibersegurança
É essencial assegurar a existência de mecanismos para fomentar uma cultura de segurança de informação 
na organização. Exemplos de alguns mecanismos:

Políticas

Frameworks

Boas práticas

Especificação das principais políticas de segurança alinhadas com 
um plano de cibersegurança.

Apoio na definição de boas práticas de  controlos na barreira 
externa (IDS, Firewall, serviços expostos ao exterior)

Framework de cibersegurança

CyberPlan

Hardening

fevereiro 2019Os desafios e legislação da Cibersegurança

21

Nota: cada caixa à direita representa um link para um serviço web que contém um exemplo prático. 
Importa salientar que se trata de um serviço externo ao qual a PwC não é afiliada e não assume 
qualquer responsabilidade decorrente da utilização do serviço. 

https://www.fcc.gov/cyberplanner
https://security.utexas.edu/os-hardening-checklist
https://www.nist.gov/cyberframework/online-learning/five-functions
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Análise de vulnerabilidades e testes de intrusão

Após conhecer quais são os principais riscos, pode direcionar os esforços no sentido de validar qual a exposição 
destes serviços através de uma fase de reconhecimento.  Este trabalho pode ser feito com recurso a ferramentas 
automáticas. Este trabalho deve ser aprofundado com testes de intrusão.

Reconhecimento

Testes de intrusão

Análise de 
vulnerabilidades

Fase de reconhecimento, usualmente com recursos a ferramentas 
automáticas para reconhecer serviços existentes nos assets em 

âmbito

Análise de vulnerabilidade nos serviços identificados  na fase de 
conhecimento, com o intuito de validar se algum serviço poderá 

apresentar vulnerabilidades.

Execução de testes de intrusão, baseados na componente anterior de 
análise de vulnerabilidades, com objetivo de validar  se é possível 

explorar a referida  vulnerabilidade ou se era falso-positivo.

DNS
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Nota: cada caixa à direita representa um link para um serviço web que contém um exemplo prático. 
Importa salientar que se trata de um serviço externo ao qual a PwC não é afiliada e não assume 
qualquer responsabilidade decorrente da utilização do serviço. 

https://dnsdumpster.com/
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Formação & Security awareness
É essencial apostar na formação dos elementos técnicos e/ou na contratação de elementos capazes de manter um 
ambiente de segurança, pois trata-se de uma tarefa continua que não se esgota com a aquisição de uma solução.

Treino avançado

Phishing

Análise de 
Documentação

Treino técnico avançado para elementos da área de segurança de IT

Workshops práticos na utilização de ferramentas de análise de 
vulnerabilidades

Elaboração de campanhas de security awareness e execução de 

testes de engenharia social Phishing

Treino
IT
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Nota: cada caixa à direita representa um link para um serviço web que contém um exemplo prático. 
Importa salientar que se trata de um serviço externo ao qual a PwC não é afiliada e não assume 
qualquer responsabilidade decorrente da utilização do serviço. 

https://info.phishlabs.com/hubfs/2018 PTI Report/PhishLabs Trend Report_2018-digital.pdf
https://resources.infosecinstitute.com/7-top-security-certifications-you-should-have/#gref
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Outras questões?

Marcelo Rodrigues
Senior Manager
marcelo.ferreira.rodrigues@pwc.com

José Teixeira
Senior Manager
jose.miguel.teixeira@pwc.com


