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Informação

“ Informação é a resultante do processamento, manipulação e organização de
dados, de tal forma que represente uma modificação (quantitativa ou qualitativa)
no conhecimento do sistema (humano, animal ou máquina) que a recebe”
Serra, J. Paulo (2007). Manual de Teoria da Comunicação.
02‐05‐2017
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Segurança da informação

02‐05‐2017
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SGSI, o que é?

Sistema de Gestão da Segurança da Informação ‐ SGSI
“Compõem–se por politicas, procedimentos, diretrizes, recursos e
atividades relacionadas, geridas coletivamente por um organismo com o
objetivo de proteger os seus ativos de informação”
ISO27001

02‐05‐2017
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Como implementar um SGSI?
• Normas ISO da série 27000
– ISO 27001 – Define os
requisitos para estabelecer,
implementar, manter e
melhorar de forma continua
um SGSI

02‐05‐2017
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Como implementar um SGSI?
• Normas ISO da série 27000
– ISO 27002 – Código de boas
praticas para um sistema de
gestão da segurança da
informação divididos por 14
secções, 114 controles
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Como implementar um SGSI?
• Normas ISO da série
27000
– ISO 27003 – Linhas
diretrizes para a
implementação de um
Sistema de Gestão da
Segurança da
Informação
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Como implementar um SGSI?
• Normas ISO da série 27000
– ISO 27005 – Código de
boas praticas para um
sistema de gestão da
segurança da informação
divididos por 14 secções,
114 controles
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SGSI na FCT|FCCN

Candidatura ao
SAMA
Sistema
De
Apoios
À
Modernização
Administrativa

02‐05‐2017
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Objetivos internos

Definir
política de
segurança

Visão global
da segurança
da informação

“Fazer pensar”
“Fazer diferente?”

Consciencialização
das questões de
segurança

Definir papeis e
responsabilidades
Processos, normas,
procedimentos,
guidelines
Definir SLAs

02‐05‐2017

Apresentar
estatísticas
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Consciencializar
chefias para riscos
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Processo de contratação
– Caderno de encargos submetido na plataforma
em fevereiro de 2016
• Requisitos:
– Formação certificada ou certificação PMP (ou similar)
– Certificação em ISO27001:2013 Lead Implementer ou
Lead Auditor
– Experiência comprovada em processos de gestão de
risco (avaliação e tratamento) ou frequência de cursos
ou certificação nas áreas de 27005:2011 Risk
Management (ou outra com grau similar de
reconhecimento)
– Experiência comprovada e/ou certificação na vertente
técnica da Segurança da Informação

– Propostas de 3 fornecedores em maio 2016
– Arranque do projeto em julho de 2016

02‐05‐2017
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Implementação
Todas as
áreas da
FCCN

Sponsor
Gestor
Supervisor
Implementador
Colaboradores

Começar simples
Mais
processual
Construir bases comuns

02‐05‐2017

Entrevistas
com
todas as
áreas
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Sponsor
João Nuno
Ferreira

João Nuno
Jorge
Carlos
Consultora
Diretores/
Coordenadores
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Fases
Fases

Descrição
•

Realização de um Gap Analysis

•

Identificação de oportunidades de melhoria

•

Identificação de Ativos e Análise de Risco

•

Criação ou Revisão da Política de Segurança

•

Análise de Impacto no Negócio (BIA)

•

Plano de tratamento de riscos

•

Suporte na implementação dos controlos

5 – Plano de auditorias

•

Definição do Plano de Auditorias

6 ‐ Gestão do SGSI

•

Suporte à implementação da Organização de Segurança

1 ‐ Diagnóstico
2 ‐ Desenvolvimento do SGSI
3 – Continuidade de negocio
4 – Parametrização

02‐05‐2017
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Fase 2 ‐ Identificação de ativos e análise de riscos
Tipos de ativos
Informação e Dados – informação de negócio
ou de outro tipo, informação sensível ou que de
alguma forma tenha valor para a organização.
Hardware e Software – Servidores, desktops,
portáteis, aplicações e código.
Físicos – Armários, cofres, telefones,
edifícios, datacenters, etc.
Sistemas e serviços – Comunicações,
suporte IT, Legal, Fiscal, etc.
Pessoas – Colaboradores, parceiros,
key users, utilizadores privilegiados,
entidades externas, etc.
Intangíveis – Marca, reputação, requisitos contratuais,
regulatórios, parcerias, relação com membros,
fidelização, etc.
02‐05‐2017
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Fase 2 ‐ Identificação de ativos e valor do ativo
Classificação
Elevado

Normal

Baixo
N/A

Integridade
Informação, documentos e matérias que, se alterados por
pessoas não autorizadas ou corrompidos, podem causar
graves impactos financeiros ou jurídicos, ou ameaçar a
saúde e/ou a segurança de pessoas e bens.
Informação, documentos e matérias que, se alterados por
pessoas não autorizadas ou corrompidos, podem causar
impactos financeiros ou jurídicos moderados.
Informação, documentos e matérias que podem ser
alterados por pessoas não autorizadas ou corrompidos,
sem causar impactos para a empresa, ou causando
impactos negligentes.
Não aplicável.

02‐05‐2017

Valor
5

3

1
N/A

Classificação

Confidencialidade
Valor
Informação que só pode ser partilhada por
Secreto
pessoas ou área específicas dentro da
5
(RED)
organização.
Confidencial Informação que só pode ser partilhada
4
(AMBER) internamente por toda a organização.
Informação que pode ser partilhada por toda a
Reservada
organização e com parceiros externos
3
(GREEN)
autorizados.
Pública Informação que pode ser divulgada publicamente
1
(WHITE) sem prejuízo para a organização.
Não aplicável
N/A
N/A

Classificação
Descrição
Valor
Menos de 1 O activo não pode estar indisponível mais do que uma hora até
5
hora
começar a advir prejuízo para o negócio.
Até 4h
O activo não pode estar indisponível mais do que 4 horas até
4
começar a advir prejuízo para o negócio.
Até 1 dia O activo pode estar indisponível até 1 dia antes de começar a
3
advir prejuízo para o negócio.
Até 1 semana O activo pode estar indisponível até 1 semana antes de começar
2
a advir prejuízo para o negócio.
Mais de 1 O activo pode estar indisponível mais do que 1 semana sem trazer
1
semana
qualquer prejuízo ao negócio.
Jornadas FCCN 2017 @ UTAD
N/A
Não aplicável.
N/A

Impacto ‐ Valor do ativo
de informação – valor médio
de CID
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Fase 2 ‐ Identificação de ativos e valor do ativo

#ID
Risco

R23

R240

Quem
Responsável na
Dono do Ativo
Identificou
FCCN pelo Ativo
ACGP

AIA

02‐05‐2017

‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐

Ativo de Informação

Tipo de
Ativo

‐‐‐‐‐‐

Informação de contratação pública de
fornecedores

Dados

‐‐‐‐‐

Conjunto de Sistemas de Informação
internos (ERP, SGD, P. Compras, Soft.
RH, OTRS e outros)

Serviços
Internos
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Impacto ‐
Valor do
Localiza Activo
ção
C I D I
Aplicação
PC
5 5 2 4,0

4 5 3 4,0
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Fase 2 – Análise de risco
… estão expostos a…

Vulnerabilidades

Ativos de Informação
… têm importância pelo seu…

… que são exploradas por…

Ameaças
Valor (C,I,D)
Degradação
Impacto

… resultando em…

Vs.

Probabilidade

… com certa…

Controlos existentes: o risco deve ser calculado com base
nos controlos que já estão neste momento implementados.

RISCO
02‐05‐2017

… que causam…
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Fase 2 – Análise de risco ‐ Risco
Ameaça – Algo que possa prejudicar o
•
•
•
•
•
•

Vulnerabilidade – uma fraqueza no ativo

ativo:
Fuga de informação
Ataque DoS
Código malicioso (malware, virus,
trojans, etc.)
Corrupção dos dados
Falha de eletricidade
Espionagem industrial
Ameaça

Ativo

02‐05‐2017

RISCO
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que pode ser explorada pela ameaça:
• Documentos esquecidos nas
impressoras
• Mecanismos de segurança de uma
aplicação inadequados
• Falta de antivírus com assinaturas
actualizadas
• Falta de controlo de acessos, ou
controlo de acessos físicos inadequado
• Falta de redundância nas ligações
elétricas
• Funcionário insatisfeito
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Fase 2 – Análise de risco ‐ Probabilidade
Classificação
Frequente

Descrição

Valor

Varias ocorrências / Ocorrências diárias ou semanais.

5

Provável

Tem acontecido algumas vezes / Aconteceu algumas vezes no último mês.

4

Ocasional

Aconteceu ocasionalmente /Aconteceu algumas vezes no último ano.

3

Eventual

Aconteceu raramente /Aconteceu poucas vezes nos últimos 5 anos.

2

Remoto

Nunca aconteceu / Nunca aconteceu nos últimos 5 anos.

1

02‐05‐2017
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Fase 2 – Análise de risco – Valor do Risco
• Valor do risco = P + I

Alto

Médio
Baixo
02‐05‐2017

Riscos prioritários e urgentes.
Pela sua possível gravidade requerem que sejam definidas ações de intervenção urgentes e definido um plano
de acompanhamento, de forma a minimizar as consequências ocorridas.
Riscos prioritários.
Devem ser identificadas as medidas adequadas para o tratamento do risco e planeada a sua implementação
num prazo estabelecido, com o objetivo de reduzir o risco a um nível aceitável pela empresa.
Riscos não prioritários.
Podem ser geridos por procedimentos de rotina, não obrigando à criação de medidas adicionais de controlo.
Jornadas FCCN 2017 @ UTAD
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Fase 2 – Análise de risco ‐ Exemplo

Quem
Responsável
#ID
Identific Dono do Ativo na FCCN
Risco
ou
pelo Ativo

R510

##

###

###

R643

##

###

###

Ativo de Informação

Tipo de
Ativo

Localização

Impacto ‐
Valor do
Activo
C I D

ficheiro com dados de
acesso a sistemas de
informação e/ou
ferramentas de trabalho

Dados

pastas de
5 5 3
rede ##

#####: Ferramentas: #### Software Datacenter 4 3 4

Vulnerabilidades

Ameaças

P

Wrong allocation of access Roubo/extravio de
rights; acesso indevido
informação;
4,3 outras vias ou através de problema informatico 3 7,3
que apague
computadores não
bloqueados
documentos
Informação
3,7 Sincronização de dados
4 7,7
incompleta

Identificados mais de 800 riscos
02‐05‐2017
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I
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Fase 4 ‐ Parametrização – Plano de tratamento de riscos
•

•
•

•

Proposta aceite pela direção de se incluir o
tratamento de riscos como uma atividade para a
organização para 2017.
o 12 riscos a tratar por área
o Prazo final de agosto
Trabalhados 20/30 riscos por
área, para que cada uma delas escolha 12
Apresentada a metodologia a seguir para o
tratamento.
o Começar simples
o Construir bases comuns
o Criar processos, procedimentos, catálogo
de serviços
o Definir SLAs
o Apresentar estatísticas de ocorrências
Mi gar ≠ Eliminar

02‐05‐2017

• Opções de tratamento de risco
o MITIGAR – implementar/alterar controlos
de segurança
o EVITAR – deixar de executar a atividade
o TRANSFERIR – seguros, outsourcing, etc.
o ACEITAR – continuar a operar como normal
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Fase 4 ‐ Parametrização – Plano de tratamento de
riscos
• Metodologia

• Dificuldades

o

Tratamento de riscos com base nas politicas
definidas

o

Para cada riscos serão escolhidas algumas das
alíneas das politicas como orientadoras para o
tratamento

o

Começar pelas bases, procedimento para
tratamento de alguns riscos, acabam por
resolver parte ou mesmo na totalidade outros

o

SSEG apenas irá fazer SUGESTÕES com base
no ativo, vulnerabilidade e ameaças
identificadas. Cada área é livre de decidir
seguir outras alíneas para aplicar o
tratamento

02‐05‐2017

o Âmbito grande, recursos escassos em
cada área
o Necessidade de chefias verem
importância do processo:
• Gestão da mudança
• Gestão da expectativa
o Bases para tratamento recaem em
muitos casos sobre a área de
infraestruturas
o Custos de implementação de algumas
medidas

Jornadas FCCN 2017 @ UTAD
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Fase 2 – Politica de segurança
• Criação de politica de segurança seguindo as
orientações do ISO27001:2013.
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Politica de Segurança
Funções e Responsabilidades
Politica de Gestão Acessos Lógicos
Politica de Gestão de Alterações
Politica de Gestão de Dispositivos Moveis
Politica de Gestão de Incidentes
Politica de Gestão de Logs
Politica de Gestão de Recursos Humanos

Politica de Gestão da Segurança Física
Politica de Gestão de Terceiros
Politica de Gestão de Vulnerabilidades
Politica de Segurança de Projetos
Politica de Utilização de Equipamentos e Serviços TI
Politica de Gestão de Operações
Politica de Utilização de Serviços de Rede

02‐05‐2017
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Fase 4 ‐ Parametrização – Plano de tratamento de
riscos ‐ Exemplo

#ID
Risco

Tipo
Dono Responsável
Ativo de
do na FCCN pelo
de Localização Vulnerabilidades
Informação
Ativo
Ativo
Ativo

R869 ###

02‐05‐2017

###

Ameaças

Rede ‐ Integridade/ Integridade/
Ficheiros de
Área
Dados
Confidencialidade: Confidencialidade: Acesso
trabalho
partilhada
Gestão de acessos não autorizado à rede

Jornadas FCCN 2017 @ UTAD

Risco

Aplicação de politica para
tratamento

8,7

Politica de gestão de logs
Politica de gestão de
acessos lógicos
Politica de utilização de
serviços de rede
Politica de gestão de
operações
Estatísticas de incidentes
internos
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Fase 4 ‐ Parametrização – Plano de tratamento de
riscos – Exemplo – Política de operações
1.2 ‐ Gestão de Ativos
1.
É mantido um inventário de ativos de informação, que contempla a informação adequada
relativamente a todos os ativos relacionados com as infraestruturas TI;
R869
2.

Os ativos de informação são classificados de acordo com a sua criticidade;

R869

3.
A classificação atribuída especificamente a cada ativo será determinada a partir do grau de classificação
mais elevado, de todas as informações associadas a esse ativo;
4.
A classificação da criticidade do ativo
ter em conta a sua confidencialidade, integridade e
1.4 ‐deverá
Manutenção
disponibilidade;
preventivas
e corretivas
devem
ser aprovadas por um responsável previamente definido;
5.
A classificação da criticidade do ativo1.terá As
de ações
ser igual
e homogénea
para toda
a organização;

R869
2.
São realizadas ações preventivas e corretivas adequadas para assegurar a disponibilidade e integridade contínua
6.
Cada ativo tem um dono, responsável
por:
R869
das
infraestruturas TI;
R869
3.
É
planeada
e
definida
manutenção
preventiva
de
forma
a
incluir
as
ações
adequadas
para
evitar
incidentes
/
a.
Assegurar o seu inventário;
R869
problemas / falhas;
4.
Nos
casos
em
que
haja
necessidade
de
envio
de
equipamentos
para
reparação
no
exterior,
é
assegurado
que
são
b.
Assegurar a classificação adequada e estabelecer os requisitos de gestão;
retirados todos os dados armazenados antes da saída dos equipamentos;
c.
Definir restrições de acesso e regras
utilização;
5. de A
manutenção corretiva tem de incluir ações apropriadas para identificar, isolar e resolver a causa de incidentes /
problemas / falhas, e para restabelecer as infraestruturas TI para uma condição de operacionalidade;
d.
Pelo processo de atualização/alteração.
6.
As atividades de manutenção são sempre planeadas e realizadas de acordo com as especificações e recomendações
7.
Antes de partilhar qualquer ativodos
de fornecedores
informação o ecolaborador
fabricantes;deve verificar se, de acordo com a
classificação atribuída ao mesmo, o destinatário
está
autorizado
aceder a esse
de informação.
7.
As
atividades
de amanutenção
sãotipo
realizadas
por pessoas especializadas, com um nível de conhecimentos adequado
a cada equipamento / infraestrutura / sistema específico;
8.
Nos casos em que haja reafectação de equipamentos, devolução de equipamentos no final do vínculo laboral ou
R869
envio de equipamentos para abate, é assegurada a limpeza de toda a informação existente;
9.
Constituirão exceções ao número anterior, casos em que um colaborador abandone a organização e seja necessário
preservar para posterior análise a informação existente no equipamento devolvido pelo mesmo;
10. As atividades de manutenção preventivas e corretivas, de reparação e abate realizadas devem ser registadas, com
toda a informação relevante relativamente à causa e todas as ações executadas, sendo os registados armazenados pelo
02‐05‐2017
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período de tempo apropriado.
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Fase 3 ‐ Continuidade de negócio
•
•
•

Não está previsto fazer‐se um verdadeiro “plano de
continuidade de negócio” (mereceria outro projeto
similar ao atual). Apenas um levantamento preliminar.
Envolver área de infraestruturas da FCCN
Realização de analise BIA (Análise de impacto no
negócio)
o RTO: Tempo máximo de recuperação de x dias
o RPO: Perda de informação até ao máximo de x
dias
o Qual o número de utilizadores afetados em caso
de indisponibilidade
o Quais os serviços dependentes
o Quais os serviços de que depende
o Quais os ativos de que depende
o Quais os pontos únicos de falha atuais
o Que planos de recuperação já existem

RPO
02‐05‐2017

Desastre
Jornadas FCCN 2017 @ UTAD

RTO
28

Fase 5 ‐ Plano de auditorias

Plano de auditorias que aborde um
conjunto de ativos de segurança de
informação identificados como sendo
suficientemente críticos
o Calendarização /periodicidade
das operações de auditoria
o Tipo de auditorias
o Responsáveis e áreas envolvidas

02‐05‐2017
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Fase 6 – Gestão do SGSI

Definição das
responsabilidades e
recursos para a gestão do
SGSI dentro da
FCT|FCCN,
nomeadamente no que
toca à sua divulgação
interna e apoio à
melhoria contínua.
02‐05‐2017
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