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Resumo 

Este relatório contém uma proposta de programa para a unidade curricular (UC) Engenharia da 

Segurança dos Sistemas de Informação, disciplina opcional do 2º semestre do plano de 

estudos de diversos cursos de 2º ciclo, leccionados na Universidade do Minho. Para além do 

enquadramento da UC, quer nos cursos em que se insere, quer num contexto mais alargado, 

assim como uma breve discussão sobre a pertinência dos temas abordados, a proposta inclui 

os resultados de aprendizagem, o conteúdo programático e as estratégias de ensino 

escolhidas. Este relatório constitui o cumprimento de um dos requisitos exigidos aos 

candidatos ao título de agregado – “um relatório sobre uma unidade curricular, grupo de 

unidades curriculares, ou ciclo de estudos, no âmbito do ramo do conhecimento ou 

especialidade em que são prestadas as provas”. 
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1. Introdução 
Este relatório constitui parte da documentação exigida aos candidatos ao título de Agregado 

nos termos do Decreto-Lei n.º 239/2007 e nele é feita uma descrição da Unidade Curricular 

(UC) Engenharia da Segurança de Sistemas de Informação (ESSI). Esta UC, de carácter opcional, 

integra-se nos planos de estudo dos cursos de 2º ciclo, Mestrado em Sistemas de Informação 

(MSI), Mestrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação (MEGSI)1 e Mestrado em 

Serviços de Informação (MServInf), ministrados pelo Departamento de Sistemas de 

Informação, da Escola de Engenharia, da Universidade do Minho. No contexto deste relatório 

consideram-se os últimos planos curriculares propostos, homologados em 2009 e que 

entraram em funcionamento no ano lectivo 2010/2011. 

O MEGSI foi criado em 2006 (Resolução SU-133-A/2006), no contexto da transformação 

motivada pelo chamado Processo de Bolonha, enquanto o MSI foi criado em 1998 (Resolução 

SU-16/98), tendo sido posteriormente adequado ao modelo de Bolonha, em 2007 (Resolução 

SU-70/2007). Por seu lado, o Mestrado em Serviços de Informação resulta também da 

adequação, em 2008 (SU-52/2008), do Mestrado em Ciência da Informação, criado em 2005 

(SU-16/2005). 

No seu desenho atual, esta UC encontra-se fortemente ligada a outras duas UCs, também de 

carácter opcional e ministradas nos mesmos cursos, a saber “Gestão da Segurança de Sistemas 

de Informação” e “Auditoria de Sistemas de Informação”. Pode ainda considerar-se afim das 

UCs de “Segurança em Redes de Computadores”, ministrada ao 4º ano do Mestrado Integrado 

em Engenharia de Comunicações (MIECom), e “Segurança em Redes”, uma componente de 

uma UC de Especialidade (UCE30 – Engenharia de Redes e Serviços), oferecida nos cursos de 2º 

ciclo Mestrado em Redes e Serviços de Comunicações (MERSCOM) e Mestrado em Informática 

(MI), ambos da Escola de Engenharia, da Universidade do Minho. O MIECom é um projeto 

conjunto do Departamento de Sistemas de Informação, Departamento de Informática e 

Departamento de Electrónica Industrial, enquanto o MERSCOM e o MI são projetos do 

Departamento de Informática. 

A escolha desta UC como objecto do relatório justifica-se pelo forte envolvimento do autor na 

criação, regência e docência da referida UC (bem como das UCs afins), desde a sua primeira 

edição e ainda porque aqueles cursos de pós-graduação constituem o primeiro pilar de 

carácter científico no ramo de conhecimento de Tecnologias e Sistemas de Informação, no 

qual esta prova é submetida. 

O relatório é constituído por 8 capítulos cujos conteúdos são os seguintes: esta introdução 

constitui o capítulo 1; no capítulo 2 é apresentado o enquadramento da disciplina nos cursos 

onde é leccionada – cursos de Mestrado em Sistemas de Informação, Mestrado em Engenharia 

e Gestão de Sistemas de Informação e Mestrado em Serviços de Informação, da Universidade 

do Minho –, assim como na oferta educativa em termos nacionais e internacionais; o capítulo 

                                                           
1
 Aquando da realização deste relatório decorria o processo de transição da Licenciatura em Tecnologias 

e Sistemas de Informação (LTSI) para o Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de 
Informação (MIEGSI). Desse processo resultará a fusão do MEGSI no MIEGSI. No que respeita à UC 
descrita neste relatório essa transformação não teve qualquer impacto, para além da alteração da 
designação do curso, uma vez que continua com o mesmo enquadramento, quer temporal quer 
programático. 
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3 descreve o historial da UC; no capítulo 4 são descritos os fundamentos e principais conceitos 

da Segurança dos Sistemas de Informação; o capítulo 5 está dedicado à descrição da UC – este 

é o capítulo central deste relatório onde são descritos o programa, os conteúdos e os métodos 

de ensino propostos; no capítulo 6 é apresentada uma reflexão sobre os resultados obtidos 

nas edições recentes; no capítulo 7 são tecidas algumas conclusões; e no capítulo 8 é 

apresentada a lista das referências bibliográficas utilizadas.  
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2. Enquadramento da UC 
 

Nesta secção é descrito o enquadramento da UC em questão, em duas perspectivas distintas: 

uma no contexto dos objectivos e competências a desenvolver no âmbito dos cursos de pós-

graduação onde a UC se insere; e outra almejando as relações com cursos de pós-graduação 

ao nível nacional e internacional, e que visa também identificar e justificar os objectivos 

assumidos para a UC. 

2.1.MSI, MEGSI e MServInf 
O MSI, o MEGSI e o MServInf são projetos de ensino pós-graduado que surgem naturalmente 

como continuidade da formação básica em Tecnologias e Sistemas de Informação, área de 

interesse fundamental do Departamento de Sistemas de Informação, da Escola de Engenharia, 

da Universidade do Minho. De alguma forma, todos estes projetos dão continuidade à 

Licenciatura em Tecnologias e Sistemas de Informação (LTSI), da responsabilidade do mesmo 

departamento. No entanto, tanto o MSI como o MServInf assumem um carácter mais 

generalista à entrada, permitindo um leque mais alargado de formações básicas, enquanto o 

MEGSI se assume muito mais claramente como aquela continuidade. 

Essa diferenciação é bem evidenciada pela génese dos diferentes cursos. Enquanto o MSI foi 

criado em 1998, na altura como projeto pós-graduado em Sistemas de Informação, destinado 

a diversos perfis de licenciados, das áreas da informática, da gestão, da engenharia e até das 

ciências sociais e da educação, o MEGSI foi criado já em plena implementação do chamado 

processo de Bolonha e o seu grande objectivo foi o de dar continuidade à LTSI, curso de 1º 

ciclo, que, por sua vez, resultou da reformulação do curso que o antecedeu, a Licenciatura em 

Informática de Gestão (LIG), um curso de 5 anos, como o eram todos os cursos da Escola de 

Engenharia, na era pré-Bolonha. Não obstante essas diferenças, que se materializam 

essencialmente numa UC obrigatória de 10 ECTS no início dos respectivos planos de estudo 

(que ministra conhecimentos fundamentais da área dos Sistemas de Informação, aos alunos do 

MSI), os cursos evidenciam um referencial comum, com a maioria das UCs obrigatórias e 

opcionais partilhadas, assim como as áreas científicas obrigatórias e opcionais. 

Por seu lado, o MServInf foi criado a partir de uma outra oferta pós-graduada, o Mestrado em 

Ciência de Informação. Este mestrado, criado em 2005 correspondia a uma área científica 

própria, assumindo o DSI um papel de participante. Na sua adequação para o MServInf, este 

passou a ter como áreas científicas obrigatórias Tecnologias e Sistemas de Informação – com 

um peso muito mais significativo, idêntico ao verificado no MSI e no MEGSI – Ciências 

Humanas e Sociais e Ciências Jurídicas. Esta decisão aproximou bastante as três ofertas, mas 

ao não incluir algumas áreas como a Informática, a Matemática e Métodos Quantitativos a 

Electrónica Industrial e a Produção e Sistemas, o MServInf acaba por evidenciar uma separação 

mais clara. Assim, a estrutura curricular do MServInf está mais afastada do que se pode 

considerar comum entre o MSI e o MEGSI, sendo espectável que uma UC como a que neste 

relatório é apresentada, esteja menos reflectida nos objectivos daquela primeira oferta 

educativa. 
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Uma dificuldade adicional resulta da necessidade de adequar a natureza dos trabalhos 

científicos e técnicos a realizar pelos alunos, tentando respeitar a área aplicacional da sua 

atividade e o seu background académico, principalmente importante no caso do MSI e do 

MServInf, onde se admite que a maioria dos alunos são trabalhadores-estudantes, 

naturalmente com uma menor capacidade de dedicação aos respetivos cursos. 

Do que atrás foi exposto, não será surpresa constatar que os objectivos do MSI e do MEGSI são 

bastante semelhantes, sendo menor a semelhança com os objectivos do MServInf2. Com efeito 

e de uma forma muito sintética, as duas primeiras ofertas procuram desenvolver 

competências de análise, gestão e desenvolvimento de Sistemas de Informação, no contexto 

organizacional. Embora simples, esta caracterização encerra questões muito complexas 

relacionadas, entre outras atividades, com a compreensão do papel das Tecnologias de 

Informação e Comunicações nas organizações, com o desenvolvimento de sistemas altamente 

complexos, com a aplicação de metodologias de análise de sistemas, com a avaliação da 

eficiência dos Sistemas de Informação e com a implementação de processos de gestão. Tal 

como referido acima, é nos critérios de admissão que se encontram as principais diferenças 

entre as duas ofertas de formação. Enquanto o MEGSI se direciona claramente para 

Licenciados em Tecnologias e Sistemas de Informação, ou áreas afim da Informática, o MSI 

direciona-se para um leque bem mais amplo de áreas, nomeadamente “Informática, Ciências 

da Computação, Economia, Gestão, Ciências da Organização, Ciências Sociais e Humanas” (in 

http://megsi.dsi.uminho.pt/saidas-profissionais). Por seu lado, o MServInf revela também 

preocupações com a aplicação de TI nas organizações, mas foca-se bastante mais nos 

“processos de inovação associados a serviços nas organizações e na sociedade através da 

incorporação de TI em produtos e serviços de informação inovadores” (in 

http://mservinf.dsi.uminho.pt/objectivos). 

No que respeita à UC ESSI, os seus objectivos prendem-se essencialmente com a análise e 

desenvolvimento de tecnologias e processos que visam promover as propriedades de 

segurança relevantes para uma organização. Estes objectivos enquadram-se facilmente nos 

três cursos. Por um lado porque a Segurança da Informação é hoje considerada um objectivo 

de gestão, como o é, por exemplo, a própria gestão das tecnologias de informação (este 

assunto será alvo de uma reflexão mais profunda, mais à frente, quando for discutida a área da 

Segurança da Informação). Por outro lado porque à medida que os modelos de negócio da 

maioria das organizações se vão suportando cada vez mais em TICs, as ameaças inerentes à 

Segurança da Informação assumem um papel mais relevante, não podendo ser escamoteados 

os requisitos de segurança no planeamento e projeto da infraestrutura de suporte. Como 

anteriormente referido, esta UC articula com duas outras, onde são desenvolvidas de forma 

mais evidente competências de gestão e de análise (auditoria), dedicando-se ESSI a estimular 

mais as competências de desenvolvimento (engenharia). No entanto, a componente 

fundamental comum permite que esta UC seja frequentada isoladamente por um aluno que 

pretenda desenvolver sobretudo competências tecnológicas. 

                                                           
2
 Informação recolhido dos sites dos respectivos cursos, consultados em Janeiro, de 2011: 

http://megsi.dsi.uminho.pt/home , http://msi.dsi.uminho.pt/home e 
http://mservinf.dsi.uminho.pt/objectivos 

http://megsi.dsi.uminho.pt/saidas-profissionais
http://mservinf.dsi.uminho.pt/objectivos
http://megsi.dsi.uminho.pt/home
http://msi.dsi.uminho.pt/home
http://mservinf.dsi.uminho.pt/objectivos
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Atendendo à sua natureza mais tecnológica, a UC ESSI exige aos alunos um conhecimento 

prévio mais profundo ao nível das tecnologias de computação, de programação e de redes. Se 

para os alunos oriundos da LTSI ou de outros cursos afins da Informática isso não é um 

problema, já para os alunos provenientes de outras licenciaturas é conveniente ter em conta 

esse aspecto, facultando mecanismos complementares de aprendizagem que procurem 

colmatar essas lacunas. 

2.2.UCs afim em cursos de pós-graduação nacionais 
A oferta educativa nacional na área da Segurança da Informação ainda não tem muita 

expressão e, sobretudo, não demonstra um nível de homogeneidade próprio de uma área 

consolidada. Não tendo por objetivo fazer uma análise profunda das diversas UCs existentes, 

será no entanto importante tentar estabelecer algum tipo de comparação ao nível das UCs 

introdutórias, com as quais ESSI deverá demonstrar alguma identificação, nomeadamente no 

que respeita aos conceitos fundamentais da área. 

Na falta de informação mais organizada, realizando uma pesquisa sobre as universidades 

portuguesas e a sua oferta nesta área, é possível encontrar vários cursos, sobretudo de pós-

graduação, que incluem UCs de introdução à Segurança da Informação. Refira-se, como 

exemplos (ter em atenção que esta listagem não é de forma alguma exaustiva): 

 Mestrado em Ciências da Informação, da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto; 

 Pós-graduação em Direção e Gestão da Segurança, da Universidade Lusófona e na 

Universidade Fernando Pessoa; 

 Licenciatura em Gestão da Informação, do Instituto Superior de Estatística e Gestão de 

Informação, da Universidade Nova de Lisboa; 

 Tecnologias e Sistemas de Informação (1º ciclo), da Universidade de Aveiro; e 

 Engenharia Informática, da Universidade da Beira Interior. 

As disciplinas encontradas evidenciam, na sua maioria, diferentes abordagens que se podem 

explicar pelos diferentes objetivos dos cursos em questão e que naturalmente impõem 

perspetivas diferentes e mesmo alguns conteúdos específicos. No entanto seria de esperar 

encontrar, de uma forma mais clara, um conjunto de conceitos comuns que pudessem ser 

entendidos como os fundamentos da Segurança da Informação. 

Nos poucos cursos mais específicos (2º e 3º ciclos) desta área e onde é possível também 

identificar UCs introdutórias, os conteúdos evidenciam igualmente a falta de um referencial 

comum. Refira-se, como exemplos, os seguintes cursos (mais uma vez a lista não se pode 

considerar exaustiva): 

 Segurança da Informação (3º ciclo), da Universidade Técnica de Lisboa; 

 Mestrado em Segurança em Sistemas de Informação, da Faculdade de Engenharia da, 

da Universidade Católica Portuguesa; e 

 Mestrado em Segurança Informática, da Faculdade de Ciências, da Universidade de 

Lisboa3. 

                                                           
3
  Este curso é um programa conjunto da Carnegie Mellon University e da Universidade de Lisboa e 

oferece um grau duplo das duas instituições. 
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Nestes cursos centrados na área as diferenças são mais facilmente justificadas pela existência 

de diversas UCs para abordar diferentes tópicos (e.g., Segurança em Redes de Computadores, 

Segurança em Computadores, Segurança no Software, etc.,) e cujos conteúdos, devidamente 

ajustados, se procura integrar em ESSI, numa única UC. De todas as UCs analisadas, as que 

evidenciam mais semelhanças com ESSI é “Segurança Informática e nas Organizações”, 

ministrada no curso Tecnologias e Sistemas de Informação, da Universidade de Aveiro e 

“Introdução à Segurança Informática”, ministrada no curso de Mestrado em Segurança 

Informática, da Faculdade de Ciências, da Universidade de Lisboa. 

2.3.Enquadramento internacional 
Os dois cursos de mestrado centrais a este relatório enquadram-se na oferta educativa cuja 

designação genérica habitualmente utilizada é Master fo Science in Information Systems 

(MSIS). A lista de universidades que oferecem esta formação pós-graduada, ou uma sua 

variante, é bastante extensa4, verificando-se que a grande maioria utiliza como base o modelo 

curricular proposto pela AIS5 (Association for Information Systems) e a ACM6 (Association for 

Computing Machinery) – em particular o seu grupo de trabalho dedicado especificamente a 

esta área, conhecido por SIGMIS7 (Special Interest Group on Management Information 

Systems). 

O relatório das organizações acima referidas, realizado em 2006 e apresentado numa 

perspectiva de evolução relativamente a um outro realizado em 2000, introduz alguns tópicos 

emergentes, entre eles a segurança (da informação), considerada de uma forma muito 

abrangente. Os autores identificam claramente a necessidade de desenvolver competências 

profissionais relacionadas com a segurança das TICs no referencial MSIS, reconhecendo 

mesmo o aparecimento de duas carreiras profissionais nessa área, nomeadamente, Análise 

Forense em Sistemas de Computação e Segurança da Informação. Mais ainda, reconhecem a 

necessidade de abordar as questões de segurança numa perspectiva tecnológica e numa 

perspectiva da gestão (contemplando sobretudo a gestão do risco). No que respeita à 

implementação e não obstante serem admitidas várias alternativas, o relatório propõe que os 

tópicos relevantes para a segurança sejam integrados nas várias UCs obrigatórias, ao invés de 

aparecerem em UCs dedicadas (Gorgone, Gray et al. 2006). Esta abordagem compreende-se 

dada a natureza transversal dos assuntos a tratar (o que será discutido mais à frente), assim 

como as limitações relativas à estrutura da oferta educativa MSIS. 

No mesmo relatório e de uma forma mais detalhada, os tópicos relacionados com Segurança 

da Informação e que são introduzidos nas UCs obrigatórias do corpo comum, são8: 

 Fundamentos da Segurança da Informação 

 Segurança em Redes 

 Segurança em Computadores 

                                                           
4
 http://en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Science_in_Information_Systems, visitada em Março 2013 

5
 http://home.aisnet.org/associations/7499/files/Index_Markup.cfm, visitada em Março de 2013 

6
http://www.acm.org/education/education/curricula-recommendations, visitada em Março de 2013 

7
 http://www.sigmis.org/, visitada em Março de 2013 

8
 Esta síntese não corresponde a uma transcrição do conteúdo do relatório, mas sim uma interpretação 

pessoal adaptada, já que os tópicos se encontram espalhados por diversos pontos e nem sempre com 
designações ou níveis de detalhe idênticos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Master_of_Science_in_Information_Systems
http://home.aisnet.org/associations/7499/files/Index_Markup.cfm
http://www.acm.org/education/education/curricula-recommendations
http://www.sigmis.org/


Engenharia da Segurança de Sistemas de Informação – Henrique Santos 12 

 Segurança na Internet 

 Ética, Privacidade e Políticas de Segurança 

 Gestão do Risco (muito embora neste caso não seja absolutamente claro que o painel 

esteja a considerar explicitamente os riscos relacionados com a segurança, os métodos 

são em tudo comuns) 

 Auditoria de segurança 

 Crime informático, ciberterrorismo e ciberguerra 

No que respeita às carreiras profissionais identificadas (mais objetivamente as competências 

envolvidas), o relatório preconiza uma arquitetura curricular baseada em UCs de carácter 

opcional, bastante orientadas para as tecnologias de Segurança de Informação, deixando 

antever uma necessidade de aprofundar alguns tópicos de Segurança em Redes, Segurança em 

Computadores, Segurança na Web e Segurança em Bases de Dados. Finalmente e de uma 

forma genérica, os tópicos de Segurança da Informação devem ser ministrados com vista ao 

desenvolvimento de dois tipos de competências: o projeto de sistemas seguros e a 

compreensão/discussão do impacto que as tecnologias representam em termos de novas 

ameaças para a Segurança da Informação. 

Embora este referencial tenha um elevado significado no contexto da definição da disciplina 

aqui em causa, as suas recomendações não menorizam o esforço de muitas outras 

contribuições para a criação de um corpo de conhecimento comum relativo à Segurança da 

Informação. Um dos trabalhos pioneiros nesta área foi realizado por Bishop, em 1993, que, 

refletindo a época em que a segurança da informação se centrava essencialmente na 

criptografia, defende um curriculum baseado nessa disciplina e deixando para tópicos 

avançados a gestão do risco, o controlo de acesso, a segurança em redes e a abordagem a 

outras tecnologias, que na época estavam em desenvolvimento (Bishop 1993). 

Irvine, em 1998, é um dos primeiros a defender a integração dos tópicos de Segurança da 

Informação nos curricula dos cursos de engenharia ligados à informática. Nessa reflexão o 

autor parte das competências recomendadas pelo ABET (Acreditation Board for Engineering 

and Technology) para os cursos de engenharia e justifica a integração dos tópicos de segurança 

dos computadores (conceito utilizado na época), com base em alguns critérios usados nessas 

recomendações bem como na opinião generalizada resultante de alguns encontros científicos 

sobre essa questão (com ênfase no National Colloquium for Information Systems Security 

Education, criado em 1996) (Irvine and Shiu-Kai 1998). 

Uma visão muito mais próxima da que é preconizada no relatório do MSIS foi já apresentada 

por Vaughn, em 2004. No seu estudo o autor defende a introdução de conceitos de Segurança 

da Informação nos curricula dos cursos de Ciências da Computação, Engenharia de Software e 

de Sistemas de Informação, nas diversas UCs fundamentais, sobretudo nas de carácter 

tecnológico, prosseguidas por uma ou mais UCs específicas que visam o desenvolvimento de 

competências associadas a saídas profissionais. Estas últimas UCs deverão apoiar-se 

fortemente em exercícios laboratoriais e explorar questões de investigação mais avançadas 

(Vaughn, Dampier et al. 2004). 

Não obstante o importante contributo dessas primeiras recomendações relativamente à 

disciplina de Segurança da Informação, elas não visaram criar um corpo de conhecimento, 
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claramente necessário para melhor definir e caracterizar o que deverão ser os curricula nesta 

área. Nesse sentido merecem algum destaque dois trabalhos. O primeiro, realizado por 

Crowley, em 2003, que propõe um corpo de conhecimento associado à área Information 

Assurence9, para uma opção de especialização de um curso de pós-graduação. O corpo de 

conhecimento é construído a partir de normas de segurança, de objectivos definidos por 

instituições académicas e de competências associadas a três carreiras profissionais 

(administrador de segurança, gestor/planificador de segurança e auditor/investigador). 

Conciliando três diferentes visões (governamental, académica e empresarial), o autor 

identifica quatro listas de pares conhecimento/competências, correspondentes a outras tantas 

unidades curriculares (Crowley 2003). 

O segundo trabalho foi realizado por Theoharidou que, em 2007 e seguindo uma metodologia 

semelhante, analisa diversos cursos ministrados em universidades (um total de 135), em 

institutos de certificação e em diversos organismos estatais. O autor identifica as principais 

competências profissionais solicitadas pela indústria da área das TIC, através de um survey e 

apresenta um corpo de conhecimentos bastante detalhado, estruturado em 10 domínios 

básicos, cada um associado a uma lista de tópicos, que por sua vez são agrupados em domínios 

do saber já consolidados. Assim, aparecem interligados tópicos de Ciências da Computação, 

Engenharia de Computadores, Engenharia Mecânica, Psicologia, Sociologia, Economia, Gestão, 

Direito, Ética e Ensino, o que demonstra bem a natureza transversal da área da Segurança da 

Informação (Theoharidou and Gritzalis 2007). 

Numa perspectiva diferente mas de alguma forma complementar, Long analisa diversos cursos 

na área da Segurança da Informação, quer de natureza académica, quer de natureza 

profissional e concluí que existe um grande interesse em incorporar nesses curricula aquilo 

que designa por conhecimento global e que está associado a diversas disciplinas, desde a 

ciência política até ao direito internacional, passando pela gestão e administração. Este 

conhecimento integra-se, naturalmente, com o conhecimento associado às ciências da 

computação e tecnologias de informação e comunicações (Long and White 2010). 

Um outro contributo bastante relevante resultou do esforço de identificação e caracterização 

de competências profissionais na área da Segurança de Informação, envidado por 

organizações de formação profissional, tais como o consórcio (ISC)²10 (International 

Information Systems Security Certification Consortium, Inc.) que tem vindo a construir diversas 

certificações profissionais. Com particular interesse para o objecto deste relatório, refiram-se 

as certificações SSCP (Systems Security Certified Practitioner), claramente orientada para uma 

atividade técnica inicial na área e CISSP (Certified Information Systems Security Professional), 

orientada para uma carreira profissional mais consolidada, onde a atividade de engenharia é 

bastante mais evidente. Não obstante as diferenças na abordagem, estas atividades partilham 

um conjunto comum de domínios de conhecimento, que pode ser resumido a: 

 Controlo de acesso 

 Criptografia 

                                                           
9
 Designação alternativa a Segurança da Informação preconizada por alguns organismos de 

normalização nos EUA, mas que inclui de forma mais explícita a capacidade reativa com vista a garantir 
a continuidade funcional do sistema em causa. 
10

 https://www.isc2.org/default.aspx, visitada em Março de 2013 

https://www.isc2.org/default.aspx
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 Segurança de Redes de Dados 

 Gestão da Segurança da Informação 

 Arquiteturas de Segurança da Informação 

 Desenvolvimento seguro de aplicações (incluindo o estudo de código malicioso e 

respectiva atividade) 

 Planos de continuidade de negócio e recuperação de incidentes de Segurança da 

Informação 

 Operações de segurança e respectiva administração 

 Legislação, investigação e ética 

 Segurança física 

Este enquadramento internacional não ficaria completo sem uma referência a alguns 

standards publicados nos EUA para normalizar o treino e desenvolvimento de carreiras nesta 

área. Esse movimento é liderado pela NSA (National Security Agency) e o NIST (National 

Institute of Standards and Technology), apoiados sobretudo no CNSS (Committee on National 

Security Systems). Merecem um relevo especial a norma NSTISS (National Training Standard 

for Information Systems Security) – também designado por IFOSEC – e as normas CNSS 4012, 

4013, 4014 e 1016. Armstrong faz uma análise interessante sobre as relações entre estas 

normas ligadas à formação e o corpo de conhecimentos estabelecido pelo (ISC)2 e acima 

listado. Na verdade, esse estudo incluiu ainda outras normas de segurança, como a ISO 17799 

(precursora da ISO/IEC 27001), bem como a lista de tópicos identificados pelo grupo da ACM e 

descrita no início desta secção. Dessa análise conclui-se que os 10 domínios identificados pelo 

(ISC)2 satisfazem cabalmente os tópicos referidos em todas as normas e no próprio relatório do 

MSIS, com o qual demonstram um grande alinhamento – a menos da segurança física e dos 

planos de continuidade de negócio – (Armstrong, Armstrong et al. 2007). Sendo assim, 

podemos assumir que estamos perante um corpo de conhecimento já bastante consolidado, 

mas que naturalmente carece de alguma forma de validação baseada no êxito dos resultados 

obtidos em termos do desempenho de profissionais, estudos esses que ainda não foram 

realizados, dada a ainda limitada organização profissional neste domínio. 

Na verdade, o esforço de organização ao nível profissional ainda está por acontecer. Num 

artigo recente, Hoffman, com base na similaridade sobretudo ao nível da transversalidade, 

estabelece um interessante paralelo entre a evolução das carreiras profissionais na área da 

medicina, no início do século XX, com o que se verifica atualmente na área da Segurança dos 

Sistemas de Informação (Hoffman, Burley et al. 2012). Vivemos realmente numa era em que a 

procura de profissionais nesta área é bastante evidente. Também o é o facto das carreiras 

profissionais serem essencialmente conduzidas pelos próprios, não sendo difícil encontrar 

diferentes designações profissionais para atividades mais ou menos semelhantes e vice-versa. 

A menos de alguns dos esforços acima referidos, ninguém arrisca ainda na definição de 

especialidades dentro da área. 

Para finalizar e numa perspectiva mais institucional, várias organizações nacionais e 

internacionais têm promovido a reflexão conjunta da problemática do ensino da Segurança da 

Informação. Merecem especial destaque o consórcio que promove o CISSE – Colloquium for 

Information Systems Security Education (já anteriormente referido); o comité técnico 11 do 

IFIP, em particular o seu Working Group 11.8 on Information Security Education, que 
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sobretudo entre 1999 e 2004 promoveu um conjunto de conferências relevantes; o Workshop 

on Education in Computer Security, promovido pela Academia Naval nos EUA, com eventos 

relevantes sobretudo até 2007; e a iniciativa CAEIAE (Centers of Academic Excellence in 

Information Assurence Education) suportada pela NSA e o departamento Homeland Security 

(EUA), com o objetivo de promover a formação em Segurança da Informação, através de várias 

iniciativas tais como bolsas, projetos e investigação (Frincke and Bishop 2004). Não tão 

alinhado com a problemática dos curricula, mas igualmente relevante, é a recente publicação 

proveniente da ACM, com o sistema de classificação da área da computação (CCS – ACM 

Computing Classification System) e que passou a integrar a área de Segurança e Privacidade, 

onde os tópicos anteriormente referidos se encontram plasmados de forma bem evidente 

(ACM 2012). 

2.4.Práticas Pedagógicas 
A natureza transversal da área da Segurança da Informação obriga a uma cuidada reflexão 

sobre os requisitos de educação e treino. A educação, mais focada para a compreensão dos 

princípios, conceitos e conhecimento, pode ser caracterizada, neste contexto, como um 

sistema aberto, com vários pilares em várias áreas de saber, onde o espaço de evolução do 

conhecimento é multifacetado, havendo lugar para as mais diversas práticas pedagógicas – na 

realidade não existem ainda experiências suficientes para poder retirar conclusões sobre essa 

matéria. O treino, por seu lado, é mais facilmente conotado com um sistema fechado, 

orientado para a aprendizagem de determinadas competências que permitam atingir objetivos 

bem definidos em situações reais claramente definidas. A avaliação dos resultados do treino 

do aprendiz passa pela execução de um determinado número de tarefas com as quais 

demonstra as competências adquiridas e, em última análise, a capacidade para atos 

profissionais associados (Pfleeger, Irvine et al. 2012). 

Dada a multiplicidade de situações práticas a encarar, assim como os múltiplos contextos onde 

podem ocorrer, a escolha dos métodos de aprendizagem (treino) mais adequados é uma 

preocupação evidente, mas não o é menos a seleção ou preparação de materiais, ou melhor, a 

informação adequada a utilizar na formação prática. Isto porque frequentemente conhecem-

se os métodos, as metodologias e as ferramentas a adotar, mas não existem (ou são muito 

raros) dados reais ou mesmo uma definição exata dos problemas (sobretudo devido à sua 

natureza dinâmica), com os quais se possam elaborar exercícios adequados para as 

competências que efetivamente se pretendem desenvolver. Esta realidade leva alguns autores 

a considerar que, nesta fase da evolução da disciplina da Segurança da Informação, a melhor 

aproximação ao problema é encará-lo de forma holística, procurando ajustar continuamente 

as exigências (dinâmicas) dos contextos e as diferentes iniciativas de formação, em paralelo 

com o esforço de definição clara das profissões em questão (Hoffman, Burley et al. 2012). 

De qualquer forma, é extensivamente aceite que a formação prática em Segurança da 

Informação beneficia de atividades de Active Learning – nas quais os conteúdos são 

apresentados através de experiências práticas – e Collaborative Learning, porque a maioria dos 

problemas exige o esforço de mais do que um aluno, com competências variadas (equipas 

heterogéneas). Esta realidade levou várias instituições a promover, no âmbito das atividades 

pedagógicas nesta área, competições designadas por CTF (Capture The Flag) ou, mais 

genericamente, Cyber Defense Competitions (Conklin 2006). A estimular este método de 
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aprendizagem destacam-se as Academias Militar, Naval e da Força Aérea dos Estados Unidos, 

não só pela sua experiência neste tipo de exercícios, mas também porque desde cedo a 

Segurança da Informação assumiu um caráter prioritário para essas instituições, que lhe 

conferiram um enquadramento ao nível da estratégia de segurança nacional. Com efeito, 

desde 2001 que aquelas academias, em articulação com o Departamento de Defesa dos EUA e 

a NSA, promovem um importante exercício de ciberdefesa, que ficou conhecido por CDX11 e 

que, de forma gradual, tem vindo a envolver algumas universidades. 

É evidente o impacto que o CDX assume no desenho do currículo dos cursos de Segurança da 

Informação que lhe estão associados. Os objetivos desses cursos e em larga medida os 

próprios conteúdos são definidos em função das necessidades do exercício, tendo em conta a 

formação prévia dos participantes que, na maioria dos casos, é bastante diversa e enquadrada 

em perfis profissionais convencionais. O sucesso na competição acaba por assumir um elevado 

valor e condiciona os percursos de aprendizagem que se estendem durante cerca de seis 

meses. O trabalho em equipa e as questões de liderança assumem igualmente um papel 

importante, o que num ambiente militar não constitui uma dificuldade, já que esses princípios 

estão vincadamente interiorizados na comunidade, mas o mesmo não se verifica em 

comunidades de aprendizagem em ambientes civis. Os relatórios finais da execução do 

exercício que, de alguma forma, servem de avaliação do processo de formação como um todo, 

revelam o inegável sucesso da metodologia. No entanto, convém realçar que as instituições 

envolvidas na competição desenvolvem um notável esforço conjunto de preparação e de 

coordenação, que envolve estruturas consideráveis e ainda uma vasta equipa de técnicos 

experientes da NSA, não sendo fácil replicar noutros ambientes (Mullins, Lacey et al. 2007). 

Fora do ambiente militar também se podem destacar algumas iniciativas semelhantes, mas 

seguindo um processo bastante mais holístico, individualizado e, em alguns casos, sem 

qualquer enquadramento institucional. É o caso da comunidade DEF CON12 (uma comunidade 

de hackers) que promove, anualmente e desde 1993, uma convenção onde um dos eventos 

centrais é uma competição do tipo CTF. Esse evento é bastante mediático e tem atraído 

muitos peritos de todo o mundo, transformando-se rapidamente num espaço de 

aprendizagem e troca de conhecimentos bastante ativo e aberto, que tem inspirado várias 

outras iniciativas similares. Algumas universidades promovem exercícios semelhantes, mas 

normalmente organizados e conduzidos por grupos de alunos e que, por serem bastante 

flexíveis, evidenciam muitas dificuldades na sua integração nos percursos académicos 

tradicionais. Alguns desses exercícios assumem o estatuto de iniciativas internas contínuas, 

outros assumem mais o papel de competições do tipo CTF, onde a participação é normalmente 

mais alargada. Em comum, essas iniciativas revelam uma utilidade formativa interessante, mas 

associado a um custo de implementação muito elevado, não só devido aos aspectos 

estruturais mas, sobretudo, organizativos (Hoffman, Rosenberg et al. 2005) e (Lee, Uluagac et 

al. 2011). 
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 Cyber Defense Exercise, http://www.usna.edu/Cyber/cdx.htm, visitada em Março 2013 
12

 http://www.defcon.org/index.html, visitada em Março 2013 

http://www.usna.edu/Cyber/cdx.htm
http://www.defcon.org/index.html
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3. História da UC 
A UC alvo deste relatório teve a sua génese num seminário de duas partes ministrado ao 

Mestrado em Sistemas de Informação e Curso de Especialização em Sistemas de Informação, 

no ano lectivo 2001/02, nas suas edições da Universidade do Minho e no ISCTEM (Instituto 

Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique). Na sequência do chamado bug do ano 

2000 e dos incidentes do 11 de Setembro de 2001, nos EUA, começaram a acentuar-se as 

preocupações com a segurança, de uma forma geral e em particular com a segurança dos 

Sistemas de Informação. Nesse contexto, surgiu uma clara oportunidade de formação 

correspondendo a um apelo de diversas organizações parceiras do DSI e dos próprios alunos. 

Era necessário preparar formação nesta área emergente e naturalmente contextualizá-la nos 

Sistemas de Informação, onde se reconhecia a sua maior necessidade. 

No seguimento das evoluções que se registavam nesse período, no que respeita à disciplina de 

Segurança da Informação e ao seu corpo de conhecimentos (sumariamente descritas na 

secção 2.2), este seminário introduziu dois importantes tópicos: os conceitos gerais de 

Segurança da Informação enquanto processo de gestão central a qualquer organização; e a 

principal tecnologia de segurança, a criptografia, numa perspectiva aplicada. A visão da 

Segurança da Informação como um processo de gestão estava a ser reforçada pelas normas 

que entretanto surgiram (em particular a segunda versão da norma BS 7799, publicada em 

2002 e posteriormente transformada na ISO/IEC 27001, em 2005) e que preconizavam a 

adopção do modelo PDCA (Plan-Do-Check-Act) para a Segurança da Informação, enquanto 

modelo genérico de processos de gestão. Por sua vez, a criptografia foi abordada com base 

numa das ferramentas mais divulgadas, o PGP13 (Pretty Good Privacy), destinada a proteger 

sobretudo a confidencialidade e integridade do correio electrónico, recurso considerado crítico 

pela grande maioria dos utilizadores da Internet. Esta ferramenta permitiu introduzir os 

fundamentos da criptografia aplicada e ainda fomentar o desenvolvimento de competências 

na utilização prática deste tipo de ferramenta, o que se considerou importante para aumentar 

o nível de familiarização com as tecnologias de segurança. 

Este seminário registou elevada receptividade por parte dos alunos, o que ficou bem patente 

nas escolhas de temas de dissertação, tendo vários alunos optado por temas nesta área. Em 

consequência, iniciou-se um processo de consolidação desta área no DSI, que naturalmente 

levou à procura de colaborações internacionais. Assim, nos anos seguintes continuou a ser 

mantida uma oferta neste formato, focalizando-se em áreas mais específicas (como por 

exemplo, a Segurança na Web, na edição de 2003/04), ou orientada para a aplicação de 

ferramentas de descoberta de conhecimento em Segurança da Informação (com a colaboração 

do Dr. Kenneth Revett, no primeiro semestre da edição de 2004/05), ou mais orientada para a 

área da gestão (com a colaboração do Dr. Gurpreet Dhillon, no segundo semestre da edição de 

2004/05, bem como no ano seguinte). Em paralelo, esta oferta de formação extravasou as 

fronteiras do MSI, sendo ministrada no Mestrado em Serviços Móveis, também na UM e com o 

foco na segurança das redes sem fios, assim como no curso de pós-graduação em Guerra da 
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 Na altura o PGP era uma ferramenta de domínio público. Posteriormente foi adquirida pela Symantec, 
sendo atualmente comercializada por esta empresa. Não obstante, por questões de fidelidade à origem 
da criação dos algoritmo de cifra e decifra, a o núcleo do PGP continua a ser de domínio público, 
estando disponível através do projeto GnuPG (Gnu Privacy Guard) - http://www.gnupg.org/, visitado em 
Março 2013 

http://www.gnupg.org/
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Informação/Competitive Intelligence, na Academia Militar, em Lisboa, e ainda no Curso de 

Especialização e Tecnologias de Gestão, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico de Bragança. Nesse período surgiram igualmente diversas solicitações para 

divulgação em vários outros eventos, essencialmente no formato de palestras convidadas. 

Assim, é com naturalidade que no ano lectivo 2005/06 surge, no contexto do Mestrado e 

Curso de Especialização em Sistemas de Informação, a oferta de uma UC optativa de 

Segurança em Sistemas de Informação (SESI). Esta foi uma UC de 3 ECTS, com uma carga 

horária presencial de 18h. Com base na experiência anterior, atendendo tratar-se de uma UC 

única na área e ainda à assumida ausência de formação anterior dos alunos, optou-se por uma 

lista de tópicos de carácter generalista, incluindo: 

 Princípios fundamentais da segurança da informação 

o Modelo para a segurança da informação 

o Introdução à análise de risco 

o Política de segurança da informação 

o Avaliação da função segurança 

 Introdução à criptografia aplicada 

 Tecnologias de segurança de computadores e segurança em redes 

 Análise de casos práticos 

O carácter generalista desta UC foi reforçado através da lista bibliográfica adoptada, baseada 

em livros com abordagens abrangentes e de reconhecido valor neste tipo de formação 

(Bosworth and Kabay 2002),(Pfleeger and Pfleeger 2007)14. Nesta primeira edição da UC 

escolheram-na 12 alunos, de um total de 28 e com um universo de 14 opções, tendo cada 

aluno que frequentar 4 opções. Dos 12 alunos, 9 concluíram a opção com aproveitamento (os 

restantes 3 alunos acabaram por desistir do curso). Ainda atendendo às características da UC, 

mas também dada a heterogeneidade no que respeita à formação anterior dos alunos, o 

modelo de avaliação recaiu na realização de um ensaio, complementado com a observação da 

participação nas aulas. 

No ano lectivo seguinte (2006/07) a oferta educativa manteve-se com o mesmo formato, 

sendo frequentada com aproveitamento por 11 alunos. No entanto, há a salientar que a partir 

deste ano lectivo a componente prática começa a merecer maior atenção, sendo introduzido 

um exercício de hacking, consistindo na utilização de ferramentas informáticas de ataques em 

rede, num ambiente fechado e em regime tutorial. Simultaneamente, esta oferta é incluída no 

já referido curso de pós-graduação em Guerra da Informação/Competitive Intelligence, na 

Academia Militar, neste ano com duas edições, uma em Lisboa, outra na Madeira, com um 

total de 30 alunos. 

No ano lectivo 2007/08 a UC optativa SESI sofre uma primeira remodelação, sendo dividida em 

duas componentes: uma de carácter mais tecnológico seguindo uma orientação idêntica à que 

vinha sendo adoptada nos anos anteriores; e uma mais centrada nos aspectos humanos e de 

gestão da Segurança da Informação. Esta segunda abordagem contempla tópicos mais formais, 

nomeadamente no que concerne à gestão do risco, ao planeamento e às políticas de 

segurança, bem como tópicos regulamentares, incluindo a legislação, as normas e o 
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 No ano lectivo em causa foi adoptada a terceira edição deste livro, de 2003. 
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emergente conceito de cibercrime. No entanto, mantendo o mesmo regime e peso, esta 

divisão condiciona o desenvolvimento das mesmas competências práticas com tecnologias de 

segurança da informação. O modelo de avaliação manteve-se uma vez que as condições que o 

determinaram não sofreram alterações significativas. Esse ano lectivo ficou ainda marcado 

pela entrada em funcionamento de UCs afim, focalizadas na Segurança em Redes e oferecidas 

aos Mestrado em Redes e Serviços de Comunicações e Mestrado Integrado em Engenharia de 

Comunicações, da UM – embora estas UCs visem o desenvolvimento de competências de 

natureza algo diferente, elas irão acabar por condicionar de alguma forma a oferta anterior, 

em anos subsequentes. 

No ano lectivo 2008/09 entra em funcionamento a primeira edição do MEGSI e, com ela, uma 

nova estrutura curricular, organizada em UCs modulares de 15 ECTS. Aproveitando esta 

alteração e com a consciência das dificuldades sentidas no ano anterior, é oferecida uma UC 

na área da Segurança da Informação, designada por Segurança e Auditoria de Sistemas de 

Informação (SASI). Na realidade esta UC está estruturada em três módulos, de 5 ECTS cada: 

Engenharia da Segurança e Auditoria de Sistemas de Informação (ESASI); Gestão da Segurança 

e Auditoria de Sistemas de Informação (GSASI); e Projeto. Esta nova estrutura permite um 

maior aprofundamento de todos os tópicos, quer na perspectiva tecnológica, quer na 

perspectiva da gestão, permitindo ainda o desenvolvimento de competências práticas de 

forma mais intensa, através de um projeto. O módulo ESASI (naturalmente mais relevante no 

contexto deste relatório) mantém os tópicos de natureza tecnológica anteriormente 

abordados em SESI e reforça alguns, nomeadamente: 

 Controlo de Acesso 

 Segurança em computadores 

 Segurança em Bases de Dados 

 Segurança em Redes de Computadores 

 Tecnologias de Auditoria e Análise Forense 

O aumento de carga horária é aproveitado sobretudo para a realização de trabalhos práticos 

em grupo sobre segurança em redes e tecnologias de auditoria e análise forense, que passam 

a ocupar um espaço significativo no modelo de avaliação. São preparados um total de 6 

trabalhos na utilização de tecnologias, dois dos quais dedicados à análise de tráfego em rede. 

O modelo de avaliação passa assim a integrar uma componente prática com igual peso à do 

ensaio. Devido a algumas condicionantes de ordem administrativa, relacionadas com o 

arranque do MEGSI, apenas 3 alunos frequentaram a opção, fazendo-o com êxito. 

No ano lectivo 2009/10 é mantida a mesma estrutura. Neste ano frequentaram a opção 21 

alunos (do MEGSI, do MSI e do MServInf15), tendo todos obtido aprovação. Desses 21 alunos, 7 

escolheram projetos relacionados com a componente ESASI. Não obstante o sucesso deste 

formato, numa tentativa de aumentar a oferta educativa do MEGSI e do MSI, é introduzida 

uma nova alteração da estrutura curricular, acabando com as UCs de 15 ECTS e criando UCs de 

5 ECTS. Desta forma deixou de ser oferecida uma formação integrada em Segurança da 
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 De notar que este foi o primeiro ano lectivo em que esta UC foi oferecida como opção ao curso 
MServInf. Mais ainda, uma vez que este último curso não se encontrava estruturado da mesma forma, 
foi dada a possibilidade aos alunos de MServInf de apenas frequentar um módulo, excluindo 
naturalmente o projeto. 
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Informação, assim como a componente de projeto. É desta desagregação que, em 2010/11, é 

oferecida, pela primeira vez, a UC Engenharia da Segurança de Sistemas de Informação (ESSI) 

– como opção do MEGSI, do MSI e do MServInf –, no formato que mais adiante será descrito, 

mas que essencialmente corresponde ao anterior módulo ESASI, apenas com alguma limitação 

na componente prática, dada a redução da carga horária (um total de 140 horas, das quais 45 

são presenciais). 
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4. Área da Segurança de Sistemas de Informação 
A segurança da informação não é um assunto novo, sendo possível encontrar referências ao 

seu estudo (ou, pelo menos, à sua necessidade), praticamente desde que a informação 

começou a ser tecnologicamente tratada. Naturalmente, à medida que a informação foi 

aumentando de valor e que as técnicas de armazenamento, processamento e transmissão lhe 

conferiram uma enorme flexibilidade, a sua segurança tornou-se cada vez mais um objetivo 

estratégico essencial – em (Dlamini, Eloff et al. 2009) encontra-se uma interessante síntese 

desse percurso. 

Não obstante todos os esforços já realizados, é conveniente começar por lembrar que não 

existe segurança em absoluto. Existe sim uma percepção de segurança face a uma ameaça ou 

a um risco. Essa percepção e a sensação de risco que lhe está associada dependem fortemente 

da sensação de medo e o ser humano lida com essa sensação de uma forma “ligeira”. 

Tipicamente, perante a ocorrência de um evento, reage-se e assumem-se comportamentos 

defensivos, mas rapidamente nos adaptamos ao ambiente e, se não existirem outros 

estímulos, relaxamos esses comportamentos defensivos. Segundo Howerd, a mente humana 

não está “preparada” para conviver com o medo de forma permanente (Howard and Prince 

2011). Uma consequência óbvia desta observação é que diferentes agentes, em diferentes 

contextos, caracterizarão o mesmo estado de segurança de forma diferente, dificultando os 

esforços de normalização, mas todos sentirão, em algum momento, alguma insegurança. Por 

outro lado, qualquer indivíduo que não reconheça uma situação de risco potencial sentir-se-á 

seguro, naturalmente. 

A preocupação com a segurança da informação, aqui considerada no contexto dos Sistemas de 

Informação, remonta à década de 60 com o início do fenómeno de vulgarização dos 

computadores electrónicos e a sua utilização em diversos contextos. Nessa época era 

naturalmente usado o termo Segurança de Computadores (computer security), recaindo o 

enfoque na autenticação e na criptografia16. Os anos 70 e 80 trouxeram a ARPANET e, com os 

desenvolvimentos que lhe sucederam, nomeadamente dos protocolos TCP/IP e das 

arquiteturas distribuídas, abriu-se o caminho para uma rede planetária aberta (a Internet). A 

partir desse momento surgem várias novas preocupações, desde as fragilidades dos Sistemas 

Operativos, que permitiam a execução remota de programas (vulnerabilidade explorada para 

construir um enorme arsenal de código malicioso), até fragilidades dos próprios protocolos, 

muitas vezes concebidos sem grandes preocupações de segurança, terminando nas 

vulnerabilidades das próprias aplicações (e respetivos protocolos), igualmente desenvolvidas 

sem uma preocupação específica de segurança, na grande maioria dos casos. 

Nos anos 90 estas questões acentuam-se com o fenómeno de ubiquidade das redes e dos 

sistemas informáticos, que passam a integrar o nosso dia-a-dia, transacionando enormes 

quantidades de informação, de natureza muito diversa. Assiste-se então a um vasto 

                                                           
16

 Ignora-se aqui, deliberadamente, o relevante esforço desenvolvido principalmente na Segunda Guerra 
Mundial, ao nível das técnicas de cifra, uma vez que esse trabalho era restrito ao ambiente militar e aos 
serviços de espionagem, com um enfoque quase exclusivo na confidencialidade. 
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movimento de estudos científicos de segurança relacionados com todas as áreas suportadas 

direta ou indiretamente por Sistemas de Informação (Whitman and Mattord 2009). Uma das 

naturais consequências deste aumento da complexidade foi a necessária adaptação dos 

paradigmas na abordagem à segurança da informação, inicialmente baseados em simples 

check-lists, passando pela adoção de práticas de engenharia adequadas e terminando na 

necessidade de modelação para tratar sistemas mais complexos (Baskerville 1993). 

O ritmo da evolução das TICs e as evidências das fragilidades dos sistemas de informação, 

demonstradas, por exemplo, pelos relatórios sobre o estado da segurança da informação nas 

organizações publicados anualmente pelo CSI17 (Richardson 2011), tem vindo a pressionar a 

necessidade de uma maior consciência e conhecimento relativo ao fenómeno, com especial 

ênfase nas suas implicações na segurança. Extraída desse relatório, a Figura 4.1 mostra a 

forma como as vulnerabilidades e os alertas de segurança têm vindo a evoluir, em particular 

desde o início do século XXI. 

 

Figura 4.1 – Evolução dos alertas de segurança e vulnerabilidades, até ao 3º quarto de 2008 
(extraído do relatório CERT/CC 2010/2011) 

Esta situação levou mesmo a OCDE (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) a publicar, já em 2002, um guia com vista à consciencialização e 

estabelecimento de uma cultura de segurança na utilização dos Sistemas de Informação, 

naturalmente destinado a influenciar as políticas dos diversos estados-membros e direcionado 

a todos os agentes, desde os utilizadores, passando pelos prestadores de serviços e os 

criadores de soluções, assim como os governantes. Esse guia defende nove importantes 

princípios que deverão orientar o desenvolvimento e utilização segura de Sistemas de 

Informação, nomeadamente (OECD 2002): 

 Consciencialização 

 Responsabilidade 
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 Computer Security Institute (http://gocsi.com, visitada em Março 2013) 
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 Cooperação (na resposta a incidentes) 

 Ética 

 Democracia 

 Avaliação do risco 

 Segurança como um requisito 

 Gestão da segurança 

 Reavaliação contínua 

Diferentes comunidades integraram estes princípios de diferentes modos. Surgiram normas, 

guias de boas práticas, associações profissionais, currículos académicos, organismos do estado 

e até mesmo legislação, por vezes tentando dar mais ênfase a um ou mais destes vectores, 

outras vezes apenas explorando novas oportunidades de negócio. Em particular no que se 

refere às normas e modelos, o leque é já bastante largo, conferindo alternativas que se 

procuram adaptar melhor às características de diferentes organizações, mas que claramente 

partilham a larga maioria dos conceitos e princípios (Mayer 2009). Apenas como exemplos 

refira-se a família de normas ISO/IEC 2700, a família de normas NIST SP 800, o HIPAA, o PCI-

DSS e os métodos OCTAVE, MEHARI, CRAMM e CORAS18, que procuram implementar as 

normas de forma mais ou menos direta. 

Podemos afirmar que hoje possuímos um vasto conjunto controlos, devidamente estudados e 

caracterizados, que nos podem proteger de ações maliciosas de eventuais atacantes, desde 

sistemas de alarme até sistemas de dissimulação, os quais devemos conhecer, utilizar e gerir 

devidamente. Nesta perspectiva a Segurança da Informação é fundamentalmente um processo 

que visa a adopção das melhores soluções para proteger os recursos mais críticos. 

Neste quadro não é possível encontrar uma definição única para Segurança dos Sistemas de 

Informação, ou Segurança da Informação (os termos são aqui usados indistintamente). No 

entanto, será razoável aceitar uma das definições mais consensuais e que se encontra 

plasmada numa norma internacional de forte implantação, a ISO/IEC 27000 (ISO/IEC_JTC_1 

2009), ou na legislação norte-americana, baseada no U.S. Code19, que naturalmente 

condiciona as normas produzidas nos EUA pelo NIST (National Institute of Standards and 

Technology), também elas largamente reconhecidas. Segundo esse conjunto de referenciais, o 

termo “Segurança da Informação” (ou SegInfo, para abreviar) significa proteger a informação e 

os sistemas de informação das ameaças20 contra as suas propriedades fundamentais, tais 

como a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Fazem parte desse processo um 

reconhecimento das ameaças e ataques associados, a identificação dos recursos críticos e das 

vulnerabilidades, e ainda uma clara definição dos objectivos da segurança, normalmente 

expressos através de uma Política de Segurança, consubstanciada num documento orientador 

que indique o que pode e não pode ser feito, assim como os mecanismos de segurança usados 

                                                           
18

 A ENISA mantém no seu site uma lista muito interessante que sintetiza a informação relativa a todos 
os métodos e ferramentas associadas e pode ser consultado em http://rm-inv.enisa.europa.eu/, visitado 
em Março de 2013. 
19

 http://www.law.cornell.edu/uscode/44/3542.html, visitado em Março de 2013 
20

 A legislação norte-americana, na definição do termo, incluí mesmo as principais ameaças, 
nomeadamente o acesso, uso, divulgação, disrupção, modificação e destruição não autorizados. No 
entanto, a ausência de um consenso relativamente à taxonomia a utilizar desaconselha a inclusão desse 
detalhe. 

http://rm-inv.enisa.europa.eu/
http://www.law.cornell.edu/uscode/44/3542.html
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para implementar essa política (Pfleeger and Pfleeger 2007) e (Bishop 2004). A SegInfo 

aparece então como uma área mais abrangente que a Segurança em Redes e a Segurança de 

Computadores, aparecendo como uma natural evolução dessas áreas. 

Apesar de uma notável produção de normas, guias de boas práticas, regulamentos e outra 

documentação de natureza diversa, a segurança da informação é um desígnio que se esquece 

com muita facilidade. Um dos obstáculos prende-se com a natureza da própria segurança que, 

naturalmente, contraria a funcionalidade e a flexibilidade, características muito mais 

valorizadas na especificação dos Sistemas de Informação. Com efeito, um requisito de 

segurança implica algum tipo de limitação – algo que um sistema não pode ou não deve fazer 

– que pode mesmo ter um impacto negativo na facilidade de operação do sistema em causa. 

Um outro obstáculo é de natureza económica e prende-se com os incentivos para a 

implementação da segurança nos Sistemas de Informação, quer do lado dos fabricantes, quer 

do lado dos implementadores e mesmo do lado dos utilizadores. Anderson e Moore 

referem-se a esse fenómeno como uma nova disciplina, a Economia da Segurança da 

Informação, cujo fundamento assenta na procura da justificação económica para os diversos 

desafios que se colocam à implementação de uma política de SegInfo. Estes autores 

identificam, entre outros fatores com elevado impacto na tomada de decisão, a dificuldade em 

avaliar o risco e a facilidade com que a responsabilidade se dilui, criando a sensação de 

impunidade generalizada (Anderson and Moore 2006). 

Outros autores, mesmo que de forma não tão detalhada, reforçam a importância da dimensão 

económica, propondo modelos que procuram agilizar a determinação do valor do risco 

(Gordon and Loeb 2002), ou, mais simplesmente, definindo princípios subjacentes à 

implementação dos controlos de SegInfo, como o de proteção adequada, que estabelece que o 

custo de implementação não deve ultrapassar o valor associado ao risco do recurso que se 

pretende proteger (Pfleeger and Pfleeger 2007). De uma forma mais radical face a esta 

perspectiva económica, alguns pensadores valorizam mais a componente humana e 

organizacional, devidamente alinhadas com os objetivos de negócio, como determinante na 

adoção de medidas de segurança (Dhillon 1997). 

Independente da forma como uma organização encara as questões de segurança a motivação 

para adopção de uma política de SegInfo pode estar associada a um ou mais dos seguintes 

fatores estratégicos (Landoll 2006): 

 Os resultados de uma auditoria à segurança dos Sistemas de Informação podem 

recomendar claramente essa necessidade; se a auditoria em questão for bastante 

rigorosa e extensa, poderá mesmo fornecer algumas recomendações relativamente ao 

projeto de implementação de medidas de SegInfo; este fator é, habitualmente, um dos 

que apresenta um maior efeito impulsionador. 

 A oferta de tecnologias de segurança que se enquadram bem na estratégia da 

organização; muito embora seja uma importante fonte de motivação, as tecnologias, 

por si só, evidenciam algumas limitações, como seja a dificuldade de integração nos 

processos que compõem o núcleo do negócio e na avaliação da sua eficiência (questão 

fundamental para a gestão, como será descrito mais à frente). 

 A existência de regulamentos ou normas de aplicação obrigatória; em particular nos 

sectores financeiro e da saúde, existem algumas normas que obrigam a implementar 
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determinadas medidas de segurança; apesar do seu caráter obrigatório, raramente 

essas normas são assumidas por si só como um importante objetivo, o que pode 

comprometer a efetiva utilização dos mecanismos de segurança preconizados. 

 A realização de um exercício de análise do risco, através da qual são identificados os 

recursos críticos, as principais ameaças e o risco de segurança a que a organização está 

exposta; desejavelmente este deverá ser o principal fator impulsionador, já que está 

muito mais alinhado com os objetivos da SegInfo; não admira assim que as principais 

normas e guias de boas práticas existentes indiquem esta função como fundamental 

no início de qualquer projeto de implementação de uma política de SegInfo. 

 

4.1.Modelos para a Segurança da Informação 
Tal como já foi anteriormente afirmado, a SegInfo é uma disciplina académica/profissional que 

assenta em diversas áreas científicas reconhecidas. Constitui uma área de conhecimento em 

expansão, o que é bem patente no número crescente de recursos (publicações e encontros 

científicos21) dedicados a esta área, a grande maioria com uma história muito recente e 

cobrindo tópicos tão dispersos como a segurança em redes, a gestão da segurança, 

informática, análise forense, legislação e ética, sistemas confiáveis, privacidade, criptografia, 

segurança em aplicações clínicas e aspectos económicos e sociais (Dlamini, Eloff et al. 2009). 

Em cada uma dessas diferentes áreas a SegInfo é entendida de uma forma particular, não 

sendo fácil definir modelos de aplicação comuns. 

A multidisciplinaridade desta área é bem patente na Figura 4.2, que procura representar um 

modelo conceptual para o currículo de SegInfo. Este modelo assenta na arrumação do corpo 

de conhecimentos proposto por Yasinsac, em 2001 (Yasinsac 2001) e posteriormente adaptado 

por Theoharidou e Gritzalis, em 2007 (Theoharidou and Gritzalis 2007) – tal como foi descrito 

na secção 2.3. Neste modelo conceptual, os autores defendem que as competências 

necessárias em cada uma das disciplinas aplicacionais/profissionais da SegInfo, no segundo 

nível da figura, dependem do conhecimento obtido em diversas disciplinas fundamentais, no 

primeiro nível da figura. Adicionalmente, a natureza da área e a complexidade dos sistemas 

em causa, obrigam a ter um particular cuidado na adopção de modelos adequados, para a 

implementação de soluções de segurança. Esta necessidade é igualmente focada por outros 

autores, como Baskerville, que identifica uma terceira era na abordagem à SegInfo (desde o 

início dos anos 90, até à atualidade), baseada na abstração através da concepção de modelos 

adequados aos problemas a resolver (Baskerville 1993). 
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 Em http://www.conference-service.com/conferences/information-security.html, visitado em Março 
de 2013, encontra-se a lista de encontros científicos que foi aqui utilizada. 
Em http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR, visitado em Março de 2013, encontra-se a lista de 
journals utilizada (restrita a journals na área da SegInfo). 

http://www.conference-service.com/conferences/information-security.html
http://admin-apps.isiknowledge.com/JCR/JCR
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Figura 4.2 - Modelo conceptual do currículo de SegInfo 
(de notar que não existe qualquer tipo de relação vertical) 

Finalmente e assumindo que a SegInfo é um processo de gestão, é clara a necessidade de 

dispor de métodos de avaliação da segurança, cujo objectivo é fornecer os indicadores 

indispensáveis para o nível de gestão. 

Perante a evolução acima descrita não é de estranhar que se encontrem várias referências a 

“modelos de SegInfo”. A grande maioria centra-se em aspectos específicos, como o controlo 

de acesso, a caracterização de ataques, análise de vulnerabilidades, avaliação da segurança, ou 

a distribuição de certificados digitais. De entre esses modelos apenas uma reduzida parte (com 

particular relevância para o controlo de acesso) são considerados modelos formais, 

correspondendo a larga maioria a abordagens mais ou menos ad hoc, o que dificulta a 

validação de soluções baseadas nesses modelos. 

Um modelo particularmente útil na especificação da SegInfo é aquele que é preconizado pela 

família de normas 27000 e que é apresentado na Figura 4.3 (Santos 2006). Este modelo 

procura identificar os principais conceitos definidos sobretudo na norma ISO/IEC 27001 

(ISO/IEC_JTC1 2005), assim como as suas relações e poderá servir de orientação para a 

preparação de um projeto de SegInfo assente numa estratégia baseada na análise do risco. 

Este modelo inclui implicitamente funções da análise de risco, que noutros modelos que 

seguem idêntica estratégia são integradas em processos próprios. É muito difícil argumentar 

contra ou a favor desta ou de outra abordagem, sem uma clara experiência prática. Diferentes 

frameworks utilizam modelos ligeiramente diferentes, mas o mais importante é constatar que 

os conceitos básicos são essencialmente os mesmos.  
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Figura 4.3 - Modelo para SegInfo baseado na família de normas ISO/IEC 27000 

Este modelo é orientado claramente para os efeitos, mas não é a única forma de abordar este 

problema. Um outro modelo usado frequentemente é devido a McCumber e influenciou 

algumas normas publicadas nos EUA. Este modelo propõe uma abordagem orientada aos 

mecanismos de segurança, associando-os a 3 grandes dimensões, a saber, as propriedades de 

segurança, as tecnologias de suporte aos Sistemas de Informação e as pessoas. O chamado 

“Cubo de McCumber” define um total de 27 domínios, cada um contendo tecnologias e 

procedimentos adequados (ver Figura 4.4), que no conjunto definem uma política de SegInfo 

(CNSS 1994) e (Whitman and Mattord 2009). Embora seja possível associar este modelo a um 

processo de gestão do risco, essa interligação não é tão clara nem tão objectiva como o que 

acorre com o modelo anterior e que será descrito de forma mais detalhada na secção seguinte. 

 

Figura 4.4 - Cubo de McCumber para a SegInfo 

4.2.Conceitos fundamentais 
Tendo por base o modelo de SegInfo apresentado na Figura 4.3, assim como o referencial que 

o suporta e que está assente na família de normas ISO 27000, devemos considerar os 
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seguintes conceitos fundamentais associados (ISO/IEC_FDIS 2009), (Pfleeger and Pfleeger 

2007)e (Bosworth and Kabay 2002): 

- Recurso: qualquer bem ou ativo que tem valor para a organização; na realidade as 

normas diferenciam os tipos de recursos, pela sua natureza (informacionais, software, 

físicos, serviços, pessoas e intangíveis). 

- Evento (de segurança da informação): ocorrência, num sistema, serviço ou rede, de 

um estado identificado que indica: 

o Uma possível violação da Política de Segurança; 

o Uma falha de uma defesa; ou 

o Uma situação relevante para a segurança, previamente desconhecida. 

- Incidente (de segurança da informação): ocorrência de um ou mais eventos 

inesperados ou indesejáveis, que têm uma probabilidade significativa de comprometer 

o funcionamento da organização e ameaçar a segurança da informação. 

- Segurança da Informação: preservação de propriedades (ou atributos) da informação, 

nomeadamente a confidencialidade (acesso restrito a utilizadores legítimos), a 

integridade (informação não é modificado de forma inesperada) e disponibilidade 

(informação acessível sempre que necessário); para além destas propriedades 

fundamentais, em contextos específicos outras podem ser consideradas, tais como a 

autenticidade (identificação inequívoca do responsável por a informação), utilidade 

(informação serve o propósito para o qual foi criada) e posse (controlo exclusivo por 

parte do detentor da informação). 

- Vulnerabilidade: qualquer fragilidade que afete um recurso e que permita a sua 

exploração maliciosa contra qualquer uma das propriedades ou atributos 

fundamentais; a origem das vulnerabilidades pode ser muito diversa, podendo estar 

associada a questões de ordem tecnológica (e.g., a complexidade), a questões de 

ordem metodológica (e.g., especificações incompletas), ou mesmo questões de 

interface (e.g., má utilização). 

- Ameaça: qualquer situação que, de alguma forma, possa colocar em risco as 

propriedades de segurança definidas para os recursos; ao nível mais abstrato, as 

ameaças contra a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade são, 

respectivamente, a interrupção, a modificação (ou fabricação) e a intersecção – ou 

qualquer variante dessas atividades; para efeitos práticos será conveniente explicitar 

de forma mais objectiva a forma como cada uma das ameaças se pode concretizar 

(e.g., a interrupção poderá ocorrer por destruição, danificação ou recusa no acesso ao 

recurso em questão). 

- Ataque: qualquer ação que permita concretizar uma ameaça, destruindo, expondo, 

alterando, desligando, roubando ou acedendo sem autorização, a qualquer recurso; 

subjacente a essa ação existe um conjunto de métodos, de técnicas e de ferramentas, 

assim como oportunidade e motivação para realizar o ataque; há ataques bem 

descritos e reconhecidos (e.g., software malicioso, phishing), mas há outros cuja 

complexidade ou mesmo a natureza dificultam muito uma correta interpretação ou 

detecção (e.g., falha na análise e desenho de sistemas computacionais, ou a violação 

de locais seguros por pessoas de confiança). 
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- Medidas de controlo (ou medidas de segurança, ou ainda controlos de segurança): 

conjunto de processos e tecnologias que permitem mitigar os riscos de segurança dos 

recursos (atendendo à diversidade destes controlos de segurança, eles serão 

abordados com maior detalhe numa secção posterior); no entanto, a escolha e 

implementação de um determinado controlo de segurança deve obedecer a dois 

princípios importantes, o princípio da eficiência (assegurar que o controlo de 

segurança é devidamente utilizado, por forma a produzir os resultados esperados) e o 

princípio da proteção adequada (os recursos devem ser protegidos até um grau 

consistente com o seu valor). 

- Objetivo do controlo: uma descrição clara do que se espera atingir com a 

implementação da medida de controlo. 

- Risco de segurança: perceção do impacto que uma determinada ameaça ou ataque 

associado poderá ter no valor de um recurso; formalmente um risco pode ser 

calculado por 

      

onde   representa uma probabilidade de ocorrência de um determinado ataque e   o 

valor do recurso afectado, ou o impacto de um incidente – apesar da simplicidade do 

modelo, como facilmente se deduz a determinação das duas variáveis pode ser 

extremamente difícil, ou por falta de dados históricos, ou simplesmente por falta de 

dados de referência (em particular para o caso de  ; e.g., quanto vale a integridade de 

uma lista de números de cartões de crédito?); na prática é frequente determinar o 

risco apenas em termos qualitativos. 

Assimilados estes conceitos básicos, a aplicação do modelo sugerido na Figura 4.3 deve 

começar pela identificação dos recursos mais críticos e das respectivas propriedades de 

segurança, assim como pela identificação das ameaças e dos ataques associados, ou das 

vulnerabilidades. É sobretudo importante constatar (e respeitar) a relação entre estes 

conceitos, não sendo, no entanto, muito relevante de que forma ou em que sequência a 

análise começa a ser feita. Na essência este é o objectivo da Análise do Risco. Por exemplo, 

vamos assumir que um Sistema de Informação inclui uma Base de Dados SQL cuja integridade 

é crítica para a correta operação de uma organização. Assumindo a modificação como uma 

ameaça importante e sendo sabido que os ataques de SQL injection são, de uma forma geral, 

bastante perigosos e frequentes, será importante determinar se as aplicações que lidam com a 

Base de Dados contêm vulnerabilidades que possam ser exploraras por aqueles ataques. De 

notar que quanto mais evidentes forem essas vulnerabilidades, mais a ameaça deverá ser 

levada em conta. Por outro lado, será importante determinar, com o máximo rigor possível, 

qual o impacto que um eventual ataque à Base de Dados causará na organização. 

Naturalmente o impacto dependerá do valor do recurso, o qual pode ser deduzido através da 

avaliação de eventuais prejuízos causados pela perda da integridade (sob a forma de eventuais 

indeminizações, ou a perda de negócios) e da eficácia percebida dos controlos de segurança 

que se encontram em funcionamento. Como é facilmente percetível, a análise descrita poderia 

ter igualmente começado pela identificação de uma vulnerabilidade, ou mesmo de um novo 

ataque. Na essência esta fase corresponde à Avaliação do Risco e subentende um elevado 

esforço no levantamento de informação, assim como a definição de métricas adequadas. 
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Após concluída a análise e avaliação do risco podemos então optar por assumir o risco, 

ignorá-lo, ou mitigá-lo através da implementação de uma ou mais medidas de segurança. A 

grande maioria das medidas de segurança atua diretamente sobre os ataques, dificultando a 

sua execução, ou iludindo os atacantes, ou apenas detectando-os, mas algumas protegem as 

vulnerabilidades ou ainda reduzem o impacto (tal como já foi referido, as medidas de 

segurança serão abordadas com maior detalhe numa secção posterior). 

A aplicação sistemática deste modelo pode ser facilitada através de uma ferramenta baseada 

numa ontologia que transponha corretamente os diversos conceitos e as suas relações, para 

cada organização. A abordagem ontológica revela-se bastante adequada e ajuda a criar um 

enquadramento que, a médio prazo, conferirá à organização um meio eficaz para a 

implementação da gestão do risco, nas suas diversas dimensões (Pereira and Santos 2012).  

O sucesso da aplicação deste modelo depende, em larga medida, de uma correta análise de 

risco, nomeadamente da identificação das ameaças, dos ataques e das vulnerabilidades. Dada 

a sua diversidade, é bastante difícil obter e manter o conhecimento objetivo sobre essa 

matéria. No caso dos ataques é vulgar usar descrições baseadas em árvores que, para além da 

classificação dos ataques, permite igualmente registar os respetivos efeitos (Schneier 1999). 

Esta é uma das formas estruturadas mais adequadas para usar neste contexto. A identificação 

das ameaças pode igualmente ser facilitada recorrendo a algum tipo de classificação, como o 

que é usado em (Michael and Herbert 2004), que subdivide as ameaças em doze categorias e 

que serve de base a um modelo de análise de risco muito semelhante ao aqui descrito. 

Quanto às vulnerabilidades será importante referir o dicionário CVE22 (Common Vulnerabilities 

and Exposures), que mantém uma lista de milhares de vulnerabilidades conhecidas (mais de 

55000, à data da realização deste relatório), sendo usado por diversas aplicações de 

segurança. O projeto CVE é mantido pela organização MITRE23, a qual mantém outros três 

projetos com elevada importância para a análise do risco, nomeadamente o CAPEC24 (Common 

Attack Pattern Enumeration and Classification), o CWE25 (Common Weakness Enumeration) e o 

CWRAF26 (Common Weakness Risk Analysis Framework) – isto para além de diversas iniciativas 

de normalização ao nível de formatos e linguagens, para publicação e comunicação de 

informação relacionada com eventos de segurança da informação. 

Esta síntese sobre a descrição de ataques, vulnerabilidades e, de uma forma geral, eventos de 

segurança, não é de forma alguma exaustiva, deixando de fora algumas iniciativas igualmente 

interessantes. Apenas como exemplo, refira-se a taxonomia de ataques definida pela norma 

X.800 da ITU (International Telecommunication Union), que serve de base a diversas outras 

normas, nos EUA. 

4.3.A gestão da SegInfo e do Risco 
No relatório da OCDE publicado em 2002 e já anteriormente referido, aquela organização 

preconiza a Gestão da Segurança como um dos princípios fundamentais para a educação e 

                                                           
22

 http://cve.mitre.org/index.html, visitada em Março de 2013. 
23

 http://www.mitre.org, visitada em Março de 2013 
24

 http://capec.mitre.org/, visitada em Março de 2013 
25

 http://cwe.mitre.org/, visitada em Março de 2013 
26

 http://cwe.mitre.org/cwraf/, visitada em Março de 2013 

http://cve.mitre.org/index.html
http://www.mitre.org/
http://capec.mitre.org/
http://cwe.mitre.org/
http://cwe.mitre.org/cwraf/


Engenharia da Segurança de Sistemas de Informação – Henrique Santos 31 

consciencialização relativamente às prementes necessidades de segurança dos sistemas de 

informação e, nesse contexto, recomenda explicitamente que: 

“Security management should be based on risk assessment and should be 

dynamic, encompassing all levels of participants’ activities and all aspects of their 

operations. It should include forward-looking responses to emerging threats and 

address prevention, detection and response to incidents, systems recovery, 

ongoing maintenance, review and audit. Information system and network security 

policies, practices, measures and procedures should be coordinated and integrated 

to create a coherent system of security. The requirements of security management 

depend upon the level of involvement, the role of the participant, the risk involved 

and system requirements.” (OECD 2002, p. 12) 

Como seria de esperar, esta importante afirmação e várias outras que se lhe seguiram, tiveram 

um impacto enorme na forma como a SegInfo passou a ser entendida. No essencial, os 

objetivos de segurança da informação assumiram o estatuto de objetivos de gestão e todo o 

processo de implementação e controlo passou a ser tratado como um processo de gestão, 

seguindo o modelo de processo PDCA (Plan, Do, Check and Act). Um sistema de SegInfo assim 

concebido passou a ser designado por ISMS – Information Security Management System – 

(ISO/IEC_JTC1 2005). A Figura 4.5 ilustra o modelo genérico de um ISMS assim definido. 

 

Figura 4.5 - Modelo genérico de um ISMS (Information Security Management System) 

Na fase de planeamento procura-se estabelecer uma estratégia e objetivos para a SegInfo, 

assumindo aqui um papel fulcral a análise e avaliação do risco. O resultado desta fase é uma 

ou mais Políticas de Segurança, acompanhando uma lista de controlos ou medidas de 

segurança a aplicar, por forma a garantir um determinado nível de risco. Na fase seguinte (Do) 

procede-se ao desenho e implementação das medidas de segurança, o que vulgarmente se 

associa a uma aplicação de engenharia da SegInfo. Para além do esforço da implementação 

das tecnologias envolvidas, uma preocupação central nesta fase é garantir que serão gerados 

os indicadores requeridos ma fase seguinte (Check), dirigida à avaliação da eficiência dos 

controlos, face aos objetivos esperados. Essa avaliação, que decorrerá ao fim de um período 

estabelecido na própria Política de Segurança, produzirá um conjunto de indicadores que 

serão utilizados na fase seguinte (Act) para reajustar os objetivos, as políticas e as estratégias, 

em função dos eventuais desvios detetados. Gera-se então um conjunto de requisitos mais 
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ajustados, que dará início a um novo ciclo de gestão, numa lógica de melhoria contínua da 

SegInfo. 

A gestão do risco merece então um relevo muito especial em todo este processo, 

confundindo-se, por vezes, com o próprio modelo de gestão da segurança. Na realidade os 

diferentes métodos disponíveis para implementar um ISMS, como o OCTAVE, o CRAMM, ou o 

CORAS, diferem essencialmente na forma como conduzem o processo de gestão do risco. Pela 

sua generalidade, convém aqui realçar o processo definido pela norma ISO/IEC 27005 e que é 

mostrado na Figura 4.6 (ISO/IEC 2011). De uma forma resumida, este processo contempla: 

 o estabelecimento claro do contexto, que fundamentalmente limita o âmbito de 

aplicação do processo, bem como os seus objetivos; 

 a análise do risco, cujo objetivo é estimar o valor do risco com base na informação 

disponível sobre os recursos e as fontes de ameaças (identificação dos riscos); 

 a avaliação do risco, cujo objetivo é a atribuição de um valor ao risco (valorização do 

risco), segundo algum critério previamente definido; se a avaliação não produzir 

resultados coerentes ou convincentes, poderá ser necessário recomeçar o processo 

(ponto de decisão 1, na Figura 4.6); 

 tratamento do risco, que consiste na seleção e implementação de medidas de 

controlo destinadas a diminuir o risco (o tratamento do risco pode ainda consistir na 

sua aceitação ou na sua transposição para terceiros); também aqui, um resultado 

incoerente pode dar origem a uma nova iteração de todo o processo, ou apenas da 

revisão da decisão de tratamento (ponto de decisão 2, na Figura 4.6); 

 aceitação do risco remanescente, que marca o final do processo assumindo todos os 

riscos não mitigados. 

 após a aceitação inicia-se uma tarefa contínua destinada a monitorizar todos os 

controlos de segurança implementados, como o objetivo de avaliar a eficiência e 

eficácia dos controlos; os resultados dessa monitorização irão estar na origem de um 

novo ciclo; e 

 transversalmente a todo o processo, a comunicação aparece como uma tarefa 

destinada a interagir com todos os agentes envolvidos, não só para informar, mas 

também para recolher informações. 
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Figura 4.6 - Processos de Gestão do Risco (tal como aparece na norma ISO/IEC 27005) 

De notar que a norma ISO/IEC 27005 não obriga à implementação deste processo de gestão do 

risco. De facto, com vista à eventual certificação pela família de normas 2700, qualquer 

organização é obrigada a implementar e documentar “um” processo de gestão de risco. O 

processo atrás descrito é apenas um possível exemplo, que procura ser o mais abrangente 

possível. Mas deixa algumas questões em aberto, nomeadamente, as métricas para avaliar o 

risco. Na verdade este tópico é extramente complexo e os métodos de implementação já 

referidos normalmente aplicam princípios holísticos, baseados na experiência das equipes de 

auditores, ou em opiniões deduzidas de inquéritos feitos a peritos. De qualquer forma, é útil 

classificar os métodos de avaliação da seguinte forma (Mayer 2009) e (ISO/IEC 2011): 

 Métodos qualitativos 

A estimativa qualitativa dos riscos é a técnica mais frequentemente utilizada, dada a 

sua simplicidade e facilidade de compreensão; consiste em criar uma escala ordinal 

com, tipicamente 4 ou 5 valores, que traduzem níveis de criticidade ou de 

perigosidade; o valor final do risco obtém-se aplicando algumas regras de composição 

dos valores das ameaças e dos recursos; apesar da simplicidade, estes métodos 

evidenciam muitas limitações quanto ao rigor dos resultados. 

 Métodos quantitativos 

Exigem a determinação de valores numéricos para o valor dos recursos e das 

probabilidades de ocorrência de incidentes; na determinação destes valores utilizam-

se métodos matemáticos e estatísticos, entrando fatores probabilísticos como a 

história dos incidentes e a estimativa do valor de alguns recursos cuja natureza é 

bastante volúvel; a norma ISO/IEC 27005 indica claramente que a abordagem 

quantitativa é preferível pelo maior rigor que confere ao processo, mas mesmo apesar 

de alguns trabalhos científicos apresentarem resultados interessantes, o esforço de 
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aplicação supera, na maioria das vezes, o valor intrínseco do recurso (Ou and Singhal 

2011), (Karabacak and Sogukpinar 2004) e (Cavusoglu, Mishra et al. 2004). 

 Métodos semi quantitativos (ou híbridos) 

À semelhança dos métodos qualitativos utilizam escalas ordinais; no entanto, algumas 

das grandezas utilizadas são numéricas, estabelecendo-se intervalos por forma a 

representá-las nas escalas ordinais; o resultado final padece da mesma limitação de 

rigor dos métodos qualitativos, mas facilita o processo quando as grandezas numéricas 

existentes não são muito fiáveis, ou têm que ser combinadas com outras de natureza 

discreta. 

Em qualquer dos casos convém realçar que as métricas a utilizar devem ser definidas no 

contexto das dimensões de segurança e não devem ser confundidas com outros indicadores 

eventualmente fornecidos pelo sistema, mas que não têm qualquer relação com aquelas 

dimensões. Um indicador fornece informação acerca de um estado ou situação, mas não 

estima necessariamente uma grandeza sobre uma dimensão desejada (e.g., saber se um 

ataque teve natureza acidental ou intencional não se pode considerar uma métrica, embora 

possa ser um indicador útil para construir uma métrica, como seja, a frequência de falhas 

humanas que afectaram uma propriedade de um determinado recurso). 

Para além do processo de Gestão do Risco, a implementação de um ISSM evidencia outras 

dificuldades. Uma delas relaciona-se com a implementação das medidas de controlo e com a 

necessidade de avaliar o seu funcionamento. Os eventos de segurança que são 

(previsivelmente) tratados pelos controlos de segurança implementados deixam sinais 

indicadores da sua ocorrência. No caso das tecnologias informáticas, esses sinais são 

vulgarmente designados por logs e são gerados, não apenas para marcar os eventos, mas 

também para assinalar a execução normal de processos, com vista ao seu controlo funcional. 

Pela sua natureza, os eventos de segurança são normalmente produzidos em grande 

quantidade e muitos deles não representam qualquer perigosidade – habitualmente referidos 

por Falsos Positivos. Por exemplo, suponhamos que é instalada uma regra numa firewall para 

evitar o tráfego de uma determinada rede, considerada como potencial ameaça. A deteção de 

um pacote proveniente dessa rede será naturalmente assinalada, mas isoladamente não 

significa que um eventual acesso malicioso tenha acontecido. Existem já algumas metodologias 

de avaliação e teste de segurança e que têm demonstrado alguma aplicabilidade nesta função 

(Herzog 2010), mas a complexidade do problema é muito elevada. 

Este tipo de comportamento, facilmente alargado a muitos outros controlos de segurança, 

torna a avaliação da eficiência do controlo muito difícil. Este aspeto da especificação 

transforma a engenharia da segurança numa atividade complexa, que tem que se preocupar 

com a implementação dos requisitos de segurança e ainda com requisitos de avaliação do 

desempenho, com vista à aferição da eficiência e eficácia dos controlos de segurança. Neste 

desiderato, e ainda no âmbito da família de normas ISO/IEC 27000, as normas ISO/IEC 27003 e 

27004 constituem importantes guias, a primeira mais voltada para a engenharia dos controlos 

de segurança, a segundo mais dedicada às métricas necessárias para avaliação adequada (mais 

uma vez, as normas indicam o que é necessário fazer, mas sem explicitar técnicas concretas, 

que deverão ser parte integrante do método adotado para a implementação de um ISSM) 

(ISO/IEC 2010). 
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A articulação de todas as normas referidas, assim como de algumas mais que têm vindo a ser 

criadas para responder a exigências de ambientes mais específicos (e.g., sectores da saúde e 

finanças), ou mesmo para definir um processo de certificação, é globalmente descrita em 

(Santos 2006). 

Fatores de sucesso na implementação de um ISSM 

Independentemente dos modelos e métodos utilizados num processo de estabelecimento de 

um ISMS, uma atenção especial deve ser sempre dada à dimensão humana. Atendendo às 

dificuldades e barreiras habitualmente colocadas às exigências de mudança que acompanham 

a implementação de um ISMS, a todos os níveis de uma organização, é essencial o 

envolvimento dos órgãos de gestão de topo e intermédios, desde o início deste tipo de 

projeto. Recorda-se que o investimento em segurança de informação não apresenta um 

retorno evidente e que apenas perante as adversidades se demonstra a sua necessidade. 

Assim, é muito fácil argumentar contra as medidas de segurança, que tipicamente e 

inevitavelmente colocam dificuldades aos processos produtivos, criando um ambiente propício 

para as contornar. Sem uma cultura de segurança apoiada numa estratégia clara assumida ao 

nível da gestão, assim como sem os recursos necessários disponibilizados pelos mesmos 

órgãos, as possibilidades de sucesso de um ISM são mínimas (Humphreys 2008). 

Para além do envolvimento de toda a organização, o êxito de um ISMS depende largamente da 

adoção de uma estratégia claramente definida e a escolha de um método adequado, de 

preferência baseado numa avaliação do risco e, naturalmente, da correta e precisa avaliação 

do risco. É óbvio que uma má avaliação pode conduzir a uma situação desastrosa para a 

organização, podendo ela própria representar uma ameaça. A avaliação do risco tem um 

enunciado bastante simples, mas a sua determinação engloba fenómenos de natureza 

probabilística muito complexos. Essa realidade fica bem patente ao analisarmos o número 

relativo de trabalhos científicos que, dentro da área da SegInfo, são dedicados especificamente 

às questões da gestão do risco (Dlamini, Eloff et al. 2009). 

4.4.Controlos de segurança 
De acordo com a definição de controlo de segurança (medida de segurança) acima 

apresentada, um controlo de segurança pode ser qualquer coisa desde um simples aviso, até 

um componente tecnológico altamente complexo, passando por ações de edução destinadas a 

cultivar hábitos de utilização mais seguros, ou ainda regras específicas para o manuseamento 

dos recursos. Perante esta enorme diversidade de elementos de controlo é necessário, mais 

uma vez, dispor de algum tipo de classificação que facilite a escolha e aplicação. 

Embora a larga maioria da literatura especializada em SegInfo aborde necessariamente os 

controlos de segurança, a descrição apresentada é frequentemente orientada para as 

tecnologias existentes – antivírus, firewalls, VPNs, IDS, etc. – e naturalmente focada nas 

ameaças específicas que essas tecnologias procuram mitigar. Do ponto de vista prático esta 

abordagem está mais adequada a uma estratégia que vise implementar algum tipo de baseline 

security, ou seja, um conjunto de tecnologias que se considera aceitável para um determinado 

nível de segurança geral. Não existe nada de errado com esta estratégia e, por razões 

económicas, é muitas vezes a única solução disponível, especialmente para pequenas ou 

médias organizações, que não dispõem de recursos para efetuar análises mais profundas. De 
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facto, muitos dos modelos anteriormente referidos incluem na sua estratégia uma lista desse 

tipo. 

Neste contexto e a título de exemplo, refira-se uma taxonomia simples que divide os controlos 

de segurança segundo uma lógica de arquitetura multinível, no centro da qual se encontram os 

dados, englobados pela camada de software que define as operações a realizar sobre esses 

dados, que por sua vez se suporta no hardware que efetivamente executa as operações e que 

finalmente se encontra num determinado ambiente. Seguindo esta lógica, esta taxonomia 

elege a cifra com a primeira linha de defesa para os dados, seguida dos controlos de software 

(inclui os componentes dos programas que reforçam a segurança dos dados, o controlo de 

acesso estabelecido pelo sistema operativo e os serviços de redes, o controlo exercido por 

programas independentes e os controlos de qualidade do desenvolvimento), seguido dos 

controlos de hardware (todos os dispositivos físicos que executam funções de segurança, 

como os smartcards, as firewalls, os IDS, entre outros) e, por fim, as políticas e práticas que 

devem ser preconizadas para garantir uma utilização segura, em locais devidamente seguros 

(Pfleeger and Pfleeger 2007). 

No entanto, ao adotar uma abordagem baseada na análise do risco é conveniente utilizar, para 

a seleção dos controlos de segurança, um enquadramento mais alinhado com a natureza dos 

riscos. Tal significa que devemos encontrar na caracterização de esses controlos as 

propriedades de segurança que os mesmos visam proteger, assim como os recursos alvo, 

desejavelmente ainda complementada com alguma medida de eficiência. Mas atendendo a 

toda a problemática da avaliação do desempenho de este tipo de controlo, a obtenção de 

indicadores de eficiência revela-se muito difícil (se não mesmo impossível). Uma classificação 

que segue esta lógica é naturalmente incluída na família de normas 27000, nomeadamente, na 

norma ISO/IEC 27002 (Code of practice for information security management). A Figura 4.7 

mostra a organização geral da norma 27002, salientando os elementos da SegInfo e 

organizacionais mais importantes e que são abordados em cada uma das seções do 

documento (de notar que esta figura não incluí os controlos de segurança propriamente ditos). 

No entanto, convém desde já realçar que, ao contrário do que acontece com a norma 27001, 

que tem caráter obrigatório no contexto de um eventual processo de certificação, a norma 

27002 constitui um mero guia (code of practice) com um vasto conjunto de sugestões de 

controlos de segurança, integrados numa visão muito ampla sobre a organização e a sua 

gestão da segurança de informação. 

A norma 27002 parte então da definição de 11 cláusulas (definidas da secção 5 à secção 15 do 

guia – ver Figura 4.7) que subdividem a abordagem à SegInfo em outras tantas áreas de 

controlo. Cada uma dessas cláusulas subdivide-se em uma ou mais categorias de controlos, 

que lidam com diversos aspetos da organização e da SegInfo. Cada categoria tem um objetivo 

estabelecendo exatamente o que se pretende atingir e um ou mais controlos específicos que 

podem ser utilizados para atingir o objetivo, juntamente com eventuais recomendações de 

implementação e alguma informação adicional. Globalmente o documento contém 37 

categorias e mais de 140 controlos de segurança (ISO/IEC 2005). O Anexo A mostra uma lista 

com todas as cláusulas e as categorias de controlos. 
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(imagem retirada de http://www.iso27001security.com/html/27002.html#Section8) 

Figura 4.7 - Organização geral da norma ISO/IEC 27002 

Observando em maior detalhe as categorias de controlos de segurança do Anexo A, verifica-se 

que muitos estão claramente orientados para as questões organizacionais ou de gestão, assim 

como para a segurança física. Podemos incluir esses controlos numa disciplina de Gestão da 

Segurança, uma vez que a sua implementação lida com diversos aspetos relacionados 

diretamente com a gestão das organizações. O conjunto de categorias realçadas com uma cor 

de fundo corresponde àquele cujos controlos de segurança estão mais diretamente 

relacionados com implementações de base tecnológica (tecnologias de segurança da 

informação) e que naturalmente exigem um maior esforço de engenharia. Neste último grupo 

realçam-se, o controlo de acessos a vários níveis, a monitorização de operações e dados em 

trânsito, a criptografia, a gestão da segurança em redes, a proteção de malware, as cópias de 

segurança e os dispositivos móveis. No seu conjunto estas categorias de controlos envolvem 

45 controlos de segurança específicos, que recorrem a diversas tecnologias.  

Tal como referido, a norma 27002 caracteriza de forma genérica as diversas tecnologias, o seu 

objetivo e fornece ainda algumas recomendações de implementação. Procurando sintetizar 

essa informação sobre as duas anteriores categorias, podemos chegar a uma interessante 

observação relativamente às propriedades de segurança que são protegidas, direta ou 

indiretamente. Assim, é possível definir cinco grupos de tecnologias que protegem diferentes 

conjuntos de propriedades de segurança – limitadas às fundamentais, Confidencialidade, 

Integridade e Disponibilidade. A Tabela 4-1 mostra essa organização e, de alguma forma, 

justifica a relevância que tem sido atribuída ao Controlo de Acesso e às tecnologias de 

prevenção e deteção de intrusões, enquanto controlos tecnológicos de maior (potencial) 

eficiência para a SegInfo. Com efeito, mesmo sem grandes preocupações de análise do risco, 
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podemos afirmar que a implementação de controlos de segurança deste grupo tem sempre 

impacto na segurança da informação. 

Propriedades de 
Segurança (CIA) 

Tecnologias relevantes (ISO/IEC 27002) 

CIA Controlo de Acesso (utilizadores, redes, aplicações e físico) 
Anti malware 
Prevenção e deteção de Intrusões 

CI Criptografia, Assinatura Digital, Certificados Digitais e PKI 
Protocolos baseados em criptografia 

IA Cópias de Segurança 

A Recuperação de Desastres 
Redundância (dados e serviços) 

I Verificadores de consistência 
Tabela 4-1 - Tecnologias de segurança e propriedades relacionadas 

Um aspeto da implementação destas tecnologias e que a norma 27002 não refere é o impacto 

nas propriedades que não são objetivamente protegidas. Por exemplo, no caso da cifra e, 

muito particularmente para a cifra por chave, a perda da chave representa uma ameaça para a 

disponibilidade; numa lógica semelhante, uma cópia de segurança guardada num local menos 

protegido ou exposta a acessos indevidos durante o transporte, coloca em risco a 

confidencialidade. Em ambos os casos é necessário complementar a implementação das 

tecnologias com medidas adicionais para proteger ameaças que as próprias tecnologias de 

segurança criam. Em suma, compreender e aprender a utilizar todo este conjunto de 

tecnologias constitui um dos objetivos centrais da Engenharia da Segurança de Sistemas de 

Informação. 
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5. Descrição da UC 

5.1. Finalidade (objeto) 
Dado o seu enquadramento nos planos dos cursos em que se insere, a UC Engenharia da 

Segurança de Sistemas de Informação (ESSI) tem por finalidade dar aos alunos uma visão 

global sobre a área da Segurança dos Sistemas de Informação (SSI), incidindo mais 

objectivamente no processo de engenharia das tecnologias utilizadas, quer em redes, quer nos 

sistemas informáticos. Não obstante esse enfoque, o processo de gestão da segurança da 

informação é também discutido, em particular no que respeita ao suporte normativo. Para 

além dos aspetos fundamentais, pretende-se que os alunos tenham contacto com as questões 

em aberto, numa perspetiva da possível formulação de questões de investigação que venham 

a conduzir à realização da tese de mestrado nesta área. De uma forma mais objetiva poderá 

afirmar-se que ESSI tem por finalidade: 

 Desenvolver o conhecimento essencial sobre diversas tecnologias de segurança da 

informação, assim como as respetivas competências técnicas necessárias à sua correta 

implementação, o que no conjunto é fundamental para permitir um envolvimento 

consciente e efetivo na elaboração e implementação de um processo de Gestão da 

Segurança da Informação; e 

 Alertar para as questões relacionadas com a temática da Segurança da Informação no 

contexto atual do “Ciberespaço”. 

5.2.Resultados de Aprendizagem (RA) 
No final da frequência da UC os alunos deverão estar habilitados a: 

a) Reconhecer a importância de uma cultura de segurança relativamente à utilização dos 

Sistemas de Informação. 

b) Conhecer os aspectos técnicos das Tecnologias de Informação e Comunicações (TIC) e 

que mais as expõem a riscos de segurança. 

c) Reconhecer as principais ameaças e a forma típica como os ataques são efectuados. 

d) Analisar vulnerabilidades em Sistemas de Informação. 

e) Planear uma estratégia de segurança para um Sistema de Informação baseada num 

modelo de gestão do risco (ênfase nas redes de computadores). 

f) Implementar e controlar tecnologias de segurança, no contexto de uma política de 

segurança para Sistemas de Informação. 

g) Utilizar ferramentas de auditoria e análise da segurança em computadores e redes. 

h) Reconhecer o papel das normas na Segurança da Informação e em particular o da 

família de normas ISO/IEC 27000. 
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5.3. Temas abordados 
A UC ESSI aborda um conjunto de temas que, noutros contextos educativos, aparecem 

frequentemente como disciplinas independentes. A abordagem a cada um de estes temas é 

conscientemente parcial, procurando integrar nesta UC os diversos conteúdos que contribuem 

para uma formação prática, útil e inicial na área da Segurança da Informação. Esses temas e os 

seus aspectos particulares focados são: 

i. Segurança da Informação: modelos para a segurança da informação; gestão do risco; 

políticas de segurança; normalização e certificação; controlos de segurança; avaliação 

da segurança. 

ii. Aplicação da criptografia na Segurança da Informação: conceitos fundamentais; cifras 

simétricas e assimétricas; protocolos de cifra, incluindo assinaturas digitais, 

certificados digitais e respectiva gestão; utilização da criptografia em aplicações de 

correio electrónico e de controlo de acesso. 

iii. Controlo de Acesso: modelos de controlo de acesso; controlo de acesso em redes; 

protocolos e aplicações de controlo de acesso; autenticação dos utilizadores; 

biometrias. 

iv. Segurança em redes: tecnologias de suporte (modelo da Internet); origem das 

vulnerabilidades; protocolos de segurança; técnicas de cifra; tecnologias de segurança 

em redes; análise de tráfego. 

v. Segurança de Computadores: origem das vulnerabilidades; proteção ao nível do 

Sistema Operativo; aplicações de segurança. 

vi. Engenharia da Segurança (dos Sistemas de Informação)27: análise de requisitos de 

segurança da informação; arquiteturas para a segurança da informação; guias e boas 

práticas no desenho, implementação e operação de tecnologias de segurança da 

informação. 

Em ESSI a Segurança da Informação é o tema aglutinador, que recorre às restantes disciplinas 

para abordar o desenvolvimento e implementação de tecnologias específicas de segurança da 

informação. Refira-se, no entanto, que esta organização não é consensual, sendo vulgar, por 

exemplo, encontrar referências à Segurança da Informação como um subtema, em abordagens 

centradas noutros temas. 

5.4. Conteúdos 
Os temas abordados serão em seguida detalhados em tópicos, mas nem sempre de uma forma 

isolada, pelas razões acima indicadas. Assim e em particular para os temas Segurança de 

Computadores e Engenharia da Segurança, não aparecem “capítulos” específicos, sendo os 

respetivos conteúdos adotados nos restantes, sempre que são utilizados. No primeiro tema é 

ainda apresentado um enquadramento ao corpo de conhecimento e perfis profissionais, o que 

se justifica dada a relativa juventude desta área e a ausência de padrões bem definidos. 

Para os diversos tópicos, de forma isolada ou em grupo, conforme seja adequado, é ainda 

indicada a bibliografia adotada. 

                                                           
27

 Existem algumas críticas sobre a utilização do termo engenharia neste contexto. Essas críticas 
fundamentam-se no facto de muitas das metodologias usadas serem pouco (ou nada) formais e 
demasiado ad-hoc (sobretudo comparando com outros campos da engenharia, mais tradicionais). 
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1. Conceitos gerais sobre Segurança da Informação 

1.1 Terminologia e conceitos 

É apresentada a caracterização da área Segurança da Informação, na perspetiva científica 

(corpo de conhecimentos) e profissional (perfis e competências). É ainda apresentada uma 

síntese de alguns relatórios públicos e casos reais que, em conjunto, justificam a 

preocupação crescente com esta área do conhecimento. 

1.2 Ameaças, vulnerabilidades, ataques e medidas de segurança (modelo para a Segurança 

da Informação) 

1.3 A gestão do risco 

1.4 Tipos e natureza das medidas de segurança 

1.5 Taxonomia das ameaças 

São expostos os principais conceitos associados à Segurança da Informação, 

acompanhando o referencial criado por a norma ISO/IEC 27001, que dá origem à proposta 

de um modelo para a segurança da informação. É abordada a Gestão do risco (de forma 

introdutória), realçando o seu impacto no resultado prático da aplicação de qualquer 

política de segurança. 

Apresentação sumária do controlos de segurança, seguindo de perto a norma ISO/IEC 

27002, mas estabelecendo ligações com outros referenciais (em particular as normas SP 

800). São ainda discutidas algumas iniciativas de classificação de ameaças, na perspetiva 

da avaliação de eficiência dos controlos de segurança. 

Pfleeger, C. P. and Pfleeger, S. L., Security in Computing - 4th ed., Prentice Hall, Upper 

Saddle River, NJ, 2007. (cap. 1 e 9) 

Anderson, R. J., Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed 

Systems. Wiley Publishing, 2008. (cap. 1) 

Santos, H. D., A norma das normas em Segurança da Informação. Publicação da 

Associação Portuguesa para a Qualidade, XXXV, 1 (Primavera, 2006), 11-19. 

2. Utilização da criptografia em Segurança da Informação 

2.1 Terminologia 

2.2 Cifra simétrica e assimétrica 

2.3 Protocolos baseados em cifras 

São apresentados os conceitos fundamentais, com particular ênfase nas cifras de chave 

simétrica e assimétrica (exemplificação com a ferramenta Cryptool28). Os conceitos são 

suportados em aplicações práticas, tais como, o GnuPG, o Kerberos e os protocolos que 

utilizam SSL (nomeadamente HTTPS e FTPS) – neste último caso é referido o home banking 

(como exemplo de aplicação da segurança na web), uma aplicação cada vez mais ubíqua e 

cujas ameaças são facilmente percebidas. 

                                                           
28

 http://www.cryptool.org/en/, visitada em Março 2013. 

http://www.cryptool.org/en/
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É ainda apresentada e debatida a problemática da gestão das chaves públicas e respetivos 

certificados, usando como aplicação de base a comunicação por correio electrónico. 

Stallings, W., Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 5th., Prentice 

Hall Press, 2010. (cap. 14, 15 e 17) 

Pfleeger, C. P. and Pfleeger, S. L., Security in Computing - 4th ed., Prentice Hall, Upper 

Saddle River, NJ, 2007. (cap. 2) 

Menezes, A. J., P. C. v. Oorschot, et al., Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 

2001 

Schneier, B., Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, 2nd 

ed., John Wiley & Sons, Inc., 1996. (cap. 1) 

3. Controlo de Acesso 

3.1 Fundamentos 

3.2 Modelos e protocolos 

3.3 Autenticação 

O Controlo de Acesso é apresentado como um agregado de serviços que engloba a 

Autenticação, Autorização e Auditoria, serviços que são devidamente caracterizados. São 

descritas as principais políticas de implementação: discricionária (DAC); obrigatória (MAC); 

e baseada em funções (RBAC). São também descritos alguns modelos de implementação, 

nomeadamente o de Bell-LaPadula (BLP), dado o impacto que teve em diversas normas. 

Do ponto de vista prático são discutidos algumas aplicações, como o RADIUS e o TACACS. 

A Autenticação é abordada em duas perspetivas: máquina-máquina; e homem-máquina. 

No primeiro caso realçam-se as técnicas baseadas em cifra. 

Bishop, M., Introduction to Computer Security, Prentice Hall PTR, 2004. (cap. 3 a 7) 

Kaufman, C., Perlman, R. and Speciner, M., Network Security: Private Communication 

in a Public World, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ 07458, 2002. (cap. 9) 

Strebe, M., Network Security Foundations: Technology Fundamentals for IT Success, 

Sybex, 2004. (cap. 3) 

Sandhu, R. S., E. J. Coyne, et al., Role based access control models, Computer 29(2): 38-

47, 1996. 

Sandhu, R. S. and P. Samarati, Access control: Principles and practice, IEEE 

Communications Magazine 32(9): 40-49, 1994. 

3.4 Autenticação de utilizadores (ênfase nas tecnologias biométricas) 

São abordadas as três dimensões de autenticação: algo que o utilizador conhece 

(password); algo que ele tem (token); e algo que ele é (biometria). São discutidas as 

abordagens multimodais. As biometrias são discutidas em maior detalhe, nomeadamente 

os tipos de biometrias, os sistemas biométricos e a precisão e avaliação. É feito o 
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enquadramento teórico da avaliação e são discutidos os desafios que se colocam à 

implementação das biometrias. 

Dunstone, T. and Yager, N., Biometric System and Data Analysis: design, evaluation and 

data mining, Springer, 2010. 

Maltoni, D. et. all, Biometric Systems: Technology, Design and Performance Evaluation, 

Springer, 2005. 

Jain, A. K., Biometrics: Personal Identification in Networked Society, Kluwer Academic 

Publishers, 1999. 

Jain, A. K., Ross, A. and Prabhakar, S., An introduction to biometric recognition, Circuits 

and Systems for Video Technology, IEEE Transactions on, 14, 1, 4-20, 2004. 

Delac, K. and Grgic, M., A survey of biometric recognition methods, 46th International 

Symposium Electronics in Marine, ELMAR-2004. 

Magalhães, P. S., Estudo dos padrões de digitação e sua aplicação na autenticação 

biométrica, Master Thesis, Departamento de Sistemas de Informação, Universidade do 

Minho, 2005. 

Rashed, A. and Santos, H., Multimodal Biometrics and Multilayered IDM for Secure 

Authentication, in Global Security, Safety, and Sustainability. vol. 92, S. Tenreiro de 

Magalhães, et al., Eds., ed: Springer Berlin Heidelberg, pp. 87-95, 2010. 

Biometrics Research Homepage at MSU http://biometrics.cse.msu.edu/index.html. 

The Biometric Consortium (http://www.biometrics.org/index.htm) 

NIST Biometrical Portal (http://www.nist.gov/biometrics-portal.cfm) 

4. Segurança em redes TCP/IP 

4.1 Modelo de comunicação nas redes TCP/IP 

4.2 Protocolos de suporte 

4.3 Ferramentas de análise de tráfego 

4.4 Sinais de anomalias 

O modelo de comunicações em redes TCP/IP, incluindo a descrição da pilha de protocolos 

(IPv4/IPv6), o encapsulamento, as formas de endereçamento e os protocolos de suporte 

(nomeadamente, DNS/DNSSEC e ARP). Descrição sumária do mecanismo de 

encaminhamento e os protocolos que o suportam. Estes componentes são abordados na 

perspetiva das vulnerabilidades intrínsecas. 

Descrição dos princípios gerais da análise de tráfego, com base nas ferramentas mais 

utilizadas para o efeito (tcpdump, dumpcap, wireshark e analyzer) e recorrendo a 

exemplos práticos. Por essa via, são descritos os principais sinais de anomalias detetáveis 

através da análise de tráfego. 

http://biometrics.cse.msu.edu/index.html
http://www.biometrics.org/index.htm
http://www.nist.gov/biometrics-portal.cfm
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Kaufman, C., Perlman, R. and Speciner, M., Network Security: Private Communication 

in a Public World. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ 07458, 2002. (cap. 1) 

Douligeris, C. and Serpanos, D. N., Network Security: Current Status and Future 

Directions. Wiley-IEEE Press, 2007. (cap. 1 e 2) 

Anderson, R. J., Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed 

Systems. Wiley Publishing, 2008. (cap. 21) 

Marin, G. A., Network security basics, Security & Privacy, IEEE, 3, 6, 68-72, 2005. 

Berghel, H. and Hoelzer, D., Pernicious ports. Commun. ACM, 48, 12, 23-30, 2005. 

Sami, I., Paul, D. A. and Phillip, T. C., The transport layer: tutorial and survey. ACM 

Comput. Surv., 31, 4, 360-404, 1999. 

Caicedo, C. E., Joshi, J. B. D. and Tuladhar, S. R., IPv6 Security Challenges, Computer, 42, 

2, 36-42, 2009. 

Orebaugh, A., Ramirez, G. and Beale, J., Wireshark & Ethereal network protocol 

analyzer toolkit. Syngress, 2006. 

TCPDUMP/LIBPCAP public repository , http://www.tcpdump.org/. 

4.5 Anatomia de ataques em redes 

Caracterização das quatro fases típicas de ataques em redes de computadores: 

Levantamento, Pesquisa, Enumeração e Exploração. Ataques direcionados e não 

direcionados. Análise dos indícios de ataques e formas de os detetar. Descrição de 

ferramentas utilizadas em ataques em redes. 

McClure, S., Scambray, J., Kurtz, G. and Kurtz Hacking exposed: network security 

secrets and solutions. McGraw-Hill, 2009. 

Shema, M., Davis, C., Philipp, A. and Cowen, D., Anti-Hacker Tool Kit, third edition. 

MacGraw-Hill/Osborne, 2006. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Crimeware. 

http://www.team-cymru.com/ReadingRoom/Whitepapers/. 

http://malwareint.blogspot.pt/2010/01/spyeye-new-bot-on-market.html. 

http://www.ethicalhacker.net/component/option,com_frontpage/Itemid,1/. 

Top 125 Network Security Tools, http://sectools.org/. 

5. Tecnologias de segurança em redes 

5.1 Considerações gerais (boas práticas de implementação) 

5.2 Protocolos de segurança de redes (IPSec e SSL/TLS) 

5.3 Redes Privadas Virtuais (VPN - Virtual Private Networking) 

http://www.tcpdump.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Crimeware
http://www.team-cymru.com/ReadingRoom/Whitepapers/
http://malwareint.blogspot.pt/2010/01/spyeye-new-bot-on-market.html
http://www.ethicalhacker.net/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
http://sectools.org/
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Modelos utilizados na implementação de tecnologias de segurança em redes. 

Segmentação de redes como controlo preventivo. Técnicas de segurança de perímetro: 

DMZ (Demilitarized Zones); NAT (Network Address Translation); firewall; e serviços de 

proxy. Arquitetura genérica de uma VPN e os protocolos de suporte PPTP e L2TP. 

Protocolos de comunicação seguros, baseados em criptografia: IPSec; SSH; e TLS/SSL. 

Kaufman, C., Perlman, R. and Speciner, M., Network Security: Private Communication 

in a Public World. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ 07458, 2002. (cap. 17-19) 

Douligeris, C. and Serpanos, D. N., Network Security: Current Status and Future 

Directions. Wiley-IEEE Press, 2007. (cap. 4- 5) 

Strebe, M., Network Security Foundations: Technology Fundamentals for IT Success, 

Sybex, 2004. (cap. 6) 

5.4 Firewalls 

5.5 Sistemas de Detecção de Intrusões 

Arquitetura genérica de uma firewall, serviços associados e método de filtragem na pilha 

de protocolos (ilustração com a aplicação IPTables). Classificação das firewalls segundo o 

nível a que atuam. Discussão sobre as limitações das firewalls e da sua evolução, no 

contexto da evolução das redes de comunicações de dados. 

Arquitetura típica de um IDS e análise das diferentes classes de IDS (taxonomia), segundo 

diferentes perspetivas. São abordados os métodos de deteção por assinatura e anomalias, 

realçando as diferentes técnicas já experimentadas (pattern matching e data mining, 

respetivamente). É discutida a evolução futura dos IDS e a aplicação de técnicas de 

correlação, enquanto tópico de investigação atual. 

Strebe, M., Network Security Foundations: Technology Fundamentals for IT Success, 

Sybex, 2004. (cap. 5) 

Anderson, R. J., Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed 

Systems. Wiley Publishing, 2008. (cap. 21) 

Zúquete, A., Segurança em redes informáticas, 3a Ed. Atualizada e Aumentada. FCA-

Editora de Informática, Lisboa, 2010. (cap. 6) 

Kruegel, C., Valeur, F. and Vigna, G., Intrusion detection and correlation: challenges and 

solutions. Springer-Verlag New York Incorporated, 2005. (cap. 2) 

Axelsson, S., Intrusion Detection Systems: A Survey and Taxonomy. TR 99-15, 

Department of Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Sweden, 

Göteborg, 2000. 

http://www.faqs.org/docs/iptables/index.html. 

http://www.faqs.org/docs/iptables/index.html
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5.5. Estratégias de ensino/aprendizagem 
O funcionamento da UC tem por base um conjunto alargado de estratégias de 

ensino/aprendizagem, com maior incidência em metodologias dedutivas, mas também 

recorrendo a algumas mais indutivas com o objetivo de motivar os alunos para os assuntos 

abordados (Prince and Felder 2006). No primeiro caso e seguindo uma aproximação mais 

tradicional, recorre a: 

i. Aulas teóricas expositivas em que o docente apresenta um conjunto de conteúdos 

previamente estruturados. Estas aulas são utilizadas essencialmente para apresentar 

conceitos basilares, sempre que possível ilustrados com exemplos que ajudem à 

melhor compreensão. Os alunos terão sempre acesso prévio à bibliografia de suporte 

e a sugestão de alguns documentos cuja leitura promoverá uma mais fácil 

compreensão dos fundamentos. 

ii. Realização de trabalhos práticos em grupo, através dos quais os alunos aplicam os 

conceitos apreendidos a situações concretas. Para além da consolidação do 

conhecimento adquirido, em vários destes trabalhos os alunos recorrem a novas 

ferramentas informáticas, sendo suposto que desenvolvam as necessárias 

competências para a sua utilização. Em alguns casos a utilização dessas ferramentas é 

precedida de uma demonstração, realizada nas aulas teórico-práticas. A data limita da 

entrega é sempre estabelecida garantido que existe uma aula teórico-prática para 

esclarecer dúvidas e verificar o estado de desenvolvimento do trabalho. A correção 

dos trabalhos práticos é discutida com os alunos nas aulas teórico-práticas, sendo tal 

utilizado também como momento de aprendizagem. 

No que respeita aos métodos dedutivos a estratégia recorre a: 

iii. Pesquisa e leitura de documentos, de forma autónoma, procurando dar resposta 

(descoberta) a questões colocadas pelo docente nas aulas expositivas. Estas questões 

referem-se maioritariamente a tecnologias imergentes, algumas das quais são de 

segurança, mas cuja análise, do ponto de vista da segurança da informação, ainda não 

se considera concluída. Nos períodos letivos é reservado um espaço de debate onde os 

alunos apresentam e debatem os seus pontos de vista. 

iv. Criação de um fórum de discussão (ao nível da UC) onde o docente insere notícias que 

são publicadas nos meios de comunicação social (principalmente na Internet), 

relacionadas com a Segurança de Informação – procura-se manter uma atividade 

semana regular, ligada aos temas que são abordados nas aulas teóricas. Os alunos são 

convidados a comentar e inserir eles próprios notícias que achem relevantes. 

Adicionalmente, o docente estimula o contacto fora dos períodos letivos, presencialmente ou 

por meios electrónicos (e-mail e Skype), para qualquer tipo de apoio que os alunos necessitem 

- isto para além do período de atendimento geral que todos os docentes são obrigados a 

publicar em horário. 

5.6. Plano 
A planificação da UC é realizada por sessões, cada uma compreendendo duas semanas de 

aulas (com exceção da primeira sessão que ocupa apenas a primeira semana de aulas) e 
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obedecendo à seguinte lógica de funcionamento: na primeira semana de uma sessão são 

apresentados os conteúdos teóricos fundamentais e é apresentado o trabalho prático a 

realizar; na segunda semana são apresentados os conteúdos teóricos mais avançados e são 

esclarecidas eventuais dúvidas na realização do trabalho, cuja entrega é feita nos dias 

seguintes. A correção (e avaliação) de cada trabalho é apresentada e discutidas com os alunos 

na primeira semana da sessão seguinte, eventualmente utilizando um período extra aulas. 

Nesta secção são apresentadas, com algum detalhe, as sete sessões planificadas, incluindo 

para cada uma os resultados de aprendizagem (RA) que promove, os conteúdos abordados, as 

estratégias de ensino e o eventual trabalho de preparação exigido aos alunos. A Tabela 5-1 

apresenta uma síntese da planificação das sessões. 

Sessão 
(semana) 

Título RAs Conteúdos 

0 
(1) 

Apresentação da UC 
Conceitos gerais de SegInfo 

a) 1.1 Terminologia e conceitos 

1 
(2-3) 

Conceitos gerais: modelo 
para a SegInfo (segundo a 
família de normas ISO/IEC 
27000) 

b), e) e 
h) 

1.2 Ameaças, vulnerabilidades, ataques e 
medidas de segurança 
1.3 A gestão do risco 
1.4 Tipos e natureza das medidas de segurança 
1.5 Taxonomia das ameaças 

2 
(4-5) 

Utilização da criptografia em 
Segurança da Informação 

c), d) e f) 2.1 Terminologia 
2.2 Cifra simétrica e assimétrica 
2.3 Protocolos baseados em cifras 

3 
(6-7) 

Controlo de Acesso a), e) e f) 3.1 Fundamentos 
3.2 Modelos e protocolos 
3.3 Autenticação 
3.4 Autenticação de utilizadores (ênfase nas 
tecnologias biométricas 

4 
(8-9) 

Segurança em redes TCP/IP: 
fundamentos e introdução à 
análise de tráfego 

b), d) e g) 4.1 Modelo de comunicação nas redes TCP/IP 
4.2 Protocolos de suporte 
4.3 Ferramentas de análise de tráfego 
4.4 Sinais de anomalias 

5 
(10-11) 

Segurança em redes TCP/IP: 
ataques em redes 

b), c), d) 
e g) 

4.5 Anatomia de ataques em redes 

6 
(12-13) 

Tecnologias de segurança em 
redes: protocolos 

e) e f) 5.1 Considerações gerais (boas práticas de 
implementação) 
5.2 Protocolos de segurança de redes (IPSec e 
SSL/TLS) 
5.3 Redes Privadas Virtuais (VPN - Virtual 
Private Networking) 

7 
(14-15) 

Tecnologias de segurança em 
redes: componentes 

e) e f) 5.4 Firewalls 
5.5 Sistemas de Detecção de Intrusões (IDS) 

Tabela 5-1 - Síntese do planeamento da UC 

Sessão 0 – Apresentação da UC e dos conceitos gerais de SegInfo 

Objetivos – RA a) 

Esta primeira sessão serve três propósitos. Em primeiro lugar visa facultar aos alunos uma 

visão geral da UC, incluindo todos os aspetos essenciais de funcionamento (não esquecendo a 

organização de grupos e a criação do fórum de discussão, na plataforma de e-learning). Em 

segundo lugar, procura caracterizar a área da SegInfo, quer no plano científico, quer no plano 
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profissional. Finalmente visa motivar os alunos para a área temática apresentando sínteses de 

relatórios, de notícias e de incidentes reais, que demonstram a importância crescente da área. 

Conteúdo 

Conceitos gerais de Segurança da Informação (capítulo 1): terminologia e conceitos (secção 1). 

Estratégia(s) de ensino 

Exposição pelo docente. O tema deverá suscitar alguma discussão e os alunos são 

naturalmente estimulados a participar. 

Sessão 1 – Conceitos gerais: modelo para a SegInfo (segundo a família de normas 

ISO/IEC 27000) 

Objetivos – RAs b), e) e h) 

Compreender os conceitos fundamentais definidos nas normas de SegInfo e em particular da 

norma ISO/IEC 27001. Com base nesses conceitos reconhecer a utilidade da aplicação de um 

modelo baseado na gestão do risco, para definir uma política de segurança. Analisar a 

evolução da tecnologia informática, na perspetiva das vulnerabilidades e riscos para a 

segurança da informação. 

Conteúdo 

Conceitos gerais de Segurança da Informação (capítulo 1): ameaças, vulnerabilidades, ataques 

e medidas de segurança (secção 2); introdução à gestão do risco (secção 3); classificação das 

medidas de segurança – ISO/IEC 27002 (secção 4); taxonomia de ameaças (secção 5). 

Estratégia(s) de ensino 

Exposição pelo docente procurando motivar os alunos para a participação ativa, através de 

questões colocadas em sala de aula e no fórum de discussão, destinadas a instanciar os 

conceitos em situações reais. Realização de um trabalho prático que consiste na identificação 

de possíveis ameaças, ataques e vulnerabilidades, a partir de uma arquitetura de um Sistema 

de Informação real indicado (e.g., prestador de serviços de Internet). A especificação 

apresentada é suficientemente genérica para permitir reflexões mais alargadas e recai 

essencialmente nos aspetos tecnológicos do Sistema de Informação. 

Trabalho preparatório para a sessão 

Leitura dos seguintes artigos, que servirão de base à apresentação do conteúdo do tópico: 

 Bishop, M., What is computer security?, Security & Privacy, IEEE, 1, 1, 2003, 67-69. 

 Santos, H. D., A norma das normas em Segurança da Informação, Publicação da 

Associação Portuguesa para a Qualidade, XXXV, 1 (Primavera, 2006), 11-19 

Exploração da informação contida no portal da ENISA, sobre os modelos e ferramentas de 

suporte à gestão do risco: http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management  

Sessão 2 – Utilização da criptografia em Segurança da Informação 

Objetivos – RAs c), d) e f) 

Reconhecer a importância das aplicações da criptografia na Segurança da Informação e em 

particular as ameaças e ataques que se procuram mitigar. Compreender os conceitos 

fundamentais e a terminologia adotada no contexto da criptografia com vista à sua correta 

http://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management
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implementação. Reconhecer as vulnerabilidades ao nível da comunicação e autenticação em 

sistemas distribuídos.  

Conteúdo 

Utilização da criptografia em Segurança da Informação (capítulo 2): terminologia (secção 1); 

cifra simétrica e assimétrica (secção 2); protocolos e aplicações baseados em cifras (secção 3). 

Ao nível das aplicações é colocada ênfase no e-mail (PGP) e no acesso em redes de dados 

distribuídas (Kerberos). Em ambos os casos é demonstrada o relevante papel das técnicas 

criptográficas na preservação da integridade e confidencialidade da informação. 

Estratégia(s) de ensino 

Exposição pelo docente procurando motivar os alunos para a participação ativa, quer na aula 

quer no fórum de discussão. Demonstração da execução de algoritmos de cifra e decifra 

utilizando a aplicação CrypTool (fornecida aos alunos). 

Realização de um trabalho prático que consiste na criação de um ambiente seguro para troca 

de mensagens electrónicas, usando o GnuPG, ou uma das suas variantes. É fornecido um guião 

para a realização do trabalho que fornece as indicações necessárias sobre a tecnologia a 

utilizar. Não obstante, os alunos são motivados para escolher outras tecnologias equivalentes. 

Trabalho preparatório para a sessão 

Exploração da informação contida no portal CrypTool (apoio ao ensino da criptografia e 

criptoanálise): https://www.cryptool.org/en/ 

Leitura e análise do texto introdutório ao Kerberos, disponível em: 

http://gost.isi.edu/publications/kerberos-neuman-tso.html   

Sessão 3 – Controlo de Acesso 

Objetivos – RAs a), e) e f) 

Reconhecer a importância do controlo de acesso numa política de SegInfo. Compreender e 

aplicar diferentes modelos de controlo de acesso em função dos requisitos de segurança. 

Compreender a problemática da implementação das tecnologias biométricas. 

Conteúdo 

Controlo de Acesso (capítulo 3): fundamentos (secção 1); modelos e protocolos (secção 2); 

autenticação (secção 3); autenticação de utilizadores (secção 4). 

Relativamente à autenticação dos utilizadores é colocada ênfase nas tecnologias biométricas. 

Estratégia(s) de ensino 

Exposição pelo docente procurando motivar os alunos para a participação ativa, quer na aula 

quer no fórum de discussão. Demonstração do processo de avaliação de dados biométricos. 

Realização de um trabalho prático que consiste na identificação de possíveis ameaças, ataques 

e vulnerabilidades, a partir de uma arquitetura de um Sistema de Informação real indicado 

(e.g., prestador de serviços de Internet). A especificação apresentada é suficientemente 

genérica para permitir reflexões mais alargadas e recai essencialmente nos aspetos 

tecnológicos do Sistema de Informação. 

https://www.cryptool.org/en/
http://gost.isi.edu/publications/kerberos-neuman-tso.html
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Trabalho preparatório para a sessão 

É solicitado aos alunos a leitura do seguinte artigo, que além de abordar os conceitos 

fundamentais, deixa em aberto um conjunto de questões ao nível das políticas de controlo de 

acesso e que serão exploradas na aula: 

 Sandhu, R. S. and Samarati, P., Access control: Principles and practice. IEEE 

Communications Magazine 32(9): 40-49, 1994. 

É ainda solicitada a leitura do capítulo 4 da tese seguinte, que concretiza vários princípios 

relativos à implementação de tecnologias biométricas: 

 Magalhães, P. S., Estudo dos padrões de digitação e sua aplicação na autenticação 

biométrica, Master Thesis, Departamento de Sistemas de Informação, 

Universidade do Minho, 2005. 

Exploração da informação contida na página da Internet do Biometrics Research Group, um 

dos grupos de investigação mais ativos na área (http://biometrics.cse.msu.edu/index.html) e 

nas páginas Biometric Consortium (http://www.biometrics.org/) e NIST Biometrical Portal 

(http://www.nist.gov/biometrics-portal.cfm) que congregam diversas atividades de 

normalização importantes, ao nível dos Estados Unidos da América. 

Sessão 4 – Segurança em redes TCP/IP: fundamentos e introdução à análise de 

tráfego 

Objetivos – RAs b), d) e g) 

Compreender o modelo de funcionalmente da Internet ao nível dos protocolos de suporte e as 

principais vulnerabilidades associadas. Reconhecer a necessidade da aplicação de soluções 

tecnológicas adequadas em função dos requisitos de segurança. Promover a utilização de 

ferramentas de análise de tráfego, para a deteção de anomalias. 

Conteúdo 

Segurança em redes TCP/IP (capítulo 4): modelo de comunicação nas redes TCP/IP (secção 1); 

protocolos de suporte (secção 2); ferramentas de análise de tráfego (secção 3); sinais de 

anomalias (secção 4). 

Relativamente aos protocolos de suporte, é levantada a questão do impacto da adoção do 

IPv6, na segurança das redes. Esta questão é complexa, sobretudo porque este novo protocolo 

cria condições para uma alteração profunda da Internet, permitindo uma interligação massiva 

e sem precedentes. 

Estratégia(s) de ensino 

Exposição pelo docente procurando motivar os alunos para a participação ativa, quer na aula 

quer no fórum de discussão. Demonstrações do processo de análise de tráfego, através de 

uma estratégia orientada ao nível do transporte. Realização de um trabalho prático que 

consiste na identificação de um conjunto de fluxos TCP, a partir de um ficheiro com tráfego 

que é fornecido aos alunos, utilizando a ferramenta Wireshark. A análise deve ainda procurar 

analisar os pacotes que não fazem parte direta ou indireta de nenhum dos fluxos, que 

constituirá tráfego suspeito. Em termos de avaliação, é solicitado aos alunos que descrevam 

claramente a estratégia assumida.  

http://biometrics.cse.msu.edu/index.html
http://www.biometrics.org/
http://www.nist.gov/biometrics-portal.cfm
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Trabalho preparatório para a sessão 

É solicitado aos alunos a leitura dos seguintes artigos: 

 Berghel, H. and Hoelzer, D., Pernicious ports. Commun. ACM, 48, 12, 23-30, 2005. 

 Caicedo, C. E., Joshi, J. B. D. and Tuladhar, S. R., IPv6 Security Challenges, 

Computer, 42, 2, 36-42, 2009. 

O segundo artigo suscita um conjunto alargado de questões sobre as soluções e problemas de 

segurança associados ao protocolo IPv6. Estas questões serão exploradas em sala de aula. 

Exploração dos tutoriais para familiarização com a ferramenta Wireshark – são facultados aos 

alunos alguns tutoriais (http://moodle.dsi.uminho.pt/mod/resource/view.php?id=14615), mas 

os alunos são incentivados a procurar na Internet mais fontes, como por exemplo, no You 

Tube. 

Sessão 5 – Segurança em redes TCP/IP: ataques em redes 

Objetivos – RAs b), c), d) e g) 

Compreender as diferentes fases de um ataque através de redes de computadores e 

reconhecer as vulnerabilidades exploradas. Reconhecer a necessidade da aplicação de 

soluções tecnológicas adequadas em função dos requisitos de segurança. Promover a 

utilização de ferramentas de análise de tráfego, para a deteção de ataques. 

Conteúdo 

Segurança em redes TCP/IP (capítulo 4): Anatomia de ataques em redes (secção 5), focando as 

quatro fases normalmente identificadas, nomeadamente Levantamento, Pesquisa, 

Enumeração e Exploração. 

Neste tópico são descritos e analisados diversos ataques e respetivas ferramentas, com 

particular atenção ao pacote Metasploit, às redes de bots e aos root kits. 

Estratégia(s) de ensino 

Exposição pelo docente recorrendo essencialmente a demonstrações e procurando motivar os 

alunos para a participação ativa quer na aula quer no fórum de discussão. Realização de um 

trabalho prático que consiste na identificação de um ataque, utilizando a ferramenta 

Wireshark, a partir de um ficheiro com tráfego que é fornecido aos alunos. O tráfego fornecido 

foi obtido de um exercício prático realizado no MIT Lincoln Laboratory, para a criação de um 

dataset destinado a avaliar o desempenho de sistemas de deteção de intrusões. O tráfego 

reflete a utilização de uma rede local ao longo de cerca de três horas (649.787 pacotes) e incluí 

um ataque do tipo DDoS (Distributed Denial-of-Service). Em termos de avaliação, é solicitado 

aos alunos que descrevam claramente a estratégia assumida. 

A complexidade do tráfego a analisar exige a utilização de outras ferramentas para além do 

Wireshark, sendo sugeridas algumas estratégias de subdivisão do ficheiro de tráfego. As 

ferramentas para o efeito são de domínio público, mas é sugerido aos aluno a utilização de 

uma complicação, como o BackTrack ou o NST. 
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Trabalho preparatório para a sessão 

Exploração da informação contida nas seguintes páginas da Internet: 

 The Ethical Hacker Network 

(http://www.ethicalhacker.net/component/option,com_frontpage/Itemid,1/) 

 Malware Intelligence (http://malwareint.blogspot.pt/2010/01/spyeye-new-bot-on-m) 

 Crimeware (http://en.wikipedia.org/wiki/Crimeware) 

 BackTrack Linux - Penetration Testing Distribution (http://www.backtrack-linux.org/)  

 TCPDUMP/LIBPCAP public repository (http://www.tcpdump.org/) 

Sessão 6 – Tecnologias de Segurança em redes: protocolos 

Objetivos – RAs e) e f) 

Reconhecer a necessidade da aplicação de soluções tecnológicas adequadas em função dos 

requisitos de segurança. Compreender o funcionamento dos protocolos de segurança ao nível 

do transporte e da rede, assim como as ameaças que mitigam. Promover a utilização 

adequada de tecnologias baseadas nos protocolos de segurança, assim como de ferramentas 

utilizadas na análise da segurança em redes. 

Conteúdo 

Tecnologias de segurança em redes (capítulo 5): considerações gerais (boas práticas de 

implementação) (secção 1); protocolos de segurança de redes (SSL/TLS e IPSec e) (secção 2); 

Redes Privadas Virtuais (VPN - Virtual Private Networking) (secção 3). 

Por boas práticas entende-se o desenho de redes que promovem a segurança da informação. 

A maioria dos protocolos referidos utiliza algoritmos criptográficos, que protegem a 

confidencialidade e integridade da informação. A análise critica destes protocolos, bem como 

das aplicações que neles se suportam, é igualmente contemplada. 

Estratégia(s) de ensino 

Exposição pelo docente procurando motivar os alunos para a participação ativa, quer na aula 

quer no fórum de discussão. Apresentação e discussão de exemplos práticos. Realização de um 

trabalho prático que consiste na captura e análise de tráfego gerado por uma das aplicações 

que usam os protocolos descritos. Na análise é ainda solicitada a identificação dos pacotes 

associados às diferentes operações dos protocolos. Para a captura e análise os alunos devem 

usar o Wireshark, sendo ainda sugerida a utilização de máquinas virtuais e uma das 

compilações de ferramentas de segurança disponíveis (e.g., BackTrack, ou NST).  

Trabalho preparatório para a sessão 

É solicitado aos alunos a leitura do seguinte artigo, com o objetivo de estimular a análise crítica 

relativamente ao protocolo SSL/TLS: 

Fahl, S., et al., Why eve and mallory love android: an analysis of android SSL (in)security, In 

Proceedings of the 2012 ACM conference on Computer and communications security, 

Raleigh, North Carolina, USA, 2012. 

http://www.ethicalhacker.net/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
http://malwareint.blogspot.pt/2010/01/spyeye-new-bot-on-m
http://en.wikipedia.org/wiki/Crimeware
http://www.backtrack-linux.org/
http://www.tcpdump.org/
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Sessão 7 – Tecnologias de Segurança em redes: componentes 

Objetivos – RAs e) e f) 

Reconhecer a necessidade da aplicação de soluções tecnológicas adequadas em função dos 

requisitos de segurança. Compreender o funcionamento dos componentes de rede dedicados 

à função de segurança, assim como as ameaças que mitigam. Promover a utilização adequada 

de firewalls e de sistemas de deteção de intrusões. 

Conteúdo 

Tecnologias de segurança em redes (capítulo 5): firewalls (secção 4); sistemas de deteção de 

intrusões (IDS) (secção 5). 

Estratégia(s) de ensino 

Exposição pelo docente procurando motivar os alunos para a participação ativa, quer na aula 

quer no fórum de discussão. O princípio de filtragem ao nível da rede é descrito e ilustrado 

utilizando o mecanismo implementado no Linux e com auxílio da aplicação IPTables. É 

apresentada e discutida uma classificação de firewalls. Nos IDS é dada ênfase aos sistemas 

baseados em anomalias e a evolução para os sistemas integrados de gestão de eventos de 

segurança (SIEM).  

Realização de um de dois trabalhos práticos. Um deles destina-se a elaborar uma firewall 

recorrendo ao IPTables, ou a uma das aplicações que o utiliza. Para além da configuração de 

algumas regras, o aluno deve mostrar evidências da sua aplicação. O segundo trabalho 

destina-se a conduzir o aluno na implementação de um IDS usando a aplicação Snort. À 

semelhança do anterior, é solicitado ao aluno uma determinada configuração, assim como as 

evidências da correta operação. 

Trabalho preparatório para a sessão 

É solicitado aos alunos a leitura do seguinte artigos, com o objetivo de estimular a análise 

crítica relativamente à evolução das firewalls e dos IDS: 

Thomason, S., Improving Network Security: Next Generation Firewalls and Advanced 

Packet Inspection Devices, Global Journal of Computer Science and Technology 12.13-E, 

2012. 

Nicolett, Mark, and Kelly M. Kavanagh. Magic quadrant for security information and event 

management, Gartner RAS Core Reasearch Note (May 2009), 2011. 

5.7.Avaliação 
A avaliação da UC é realizada fundamentalmente por dois tipos de elementos. Um de natureza 

prática, composto por sete trabalhos e que é implementado no modo de avaliação contínua, 

ao longo do semestre – que essencialmente avaliam os RA f) e g). O segundo tipo de elemento 

de avaliação, de natureza teórica, é o ensaio, realizado no final semestre. Como opção a este 

último e especialmente pensado para os alunos com menor apetência para tarefas de 

investigação, é considerada a realização de um exame final. A avaliação teórica é ainda 

complementada quantificando o acompanhamento das aulas e o nível de intervenção, 

sobretudo apreciado nos momentos de reflexão sobre as questões colocadas pelo docente 

durante as aulas e a participação no fórum de discussão (estratégias de ensino/aprendizagem 



Engenharia da Segurança de Sistemas de Informação – Henrique Santos 54 

iii. e iv., respetivamente). Este segundo tipo de elemento destina-se à avaliação de todos os 

restantes RA, à exceção do f) e g), conforme está sintetizado na Tabela 5-2. 

RAs: a) b) c) d) e) f) g) h) 

Ensaio/Exame X X X X X   X 

Participação X X X X X   X 

Trabalhos  X X X  X X  
Tabela 5-2 - Elementos de avaliação e RAs relacionados 

Trabalhos práticos 

Esta UC promove, com forte evidência, o desenvolvimento de competências na utilização de 

tecnologias de segurança. A aquisição dessas competências é avaliada através da execução de 

trabalhos práticos, que deverão ocupar os alunos em sensivelmente metade do tempo que 

dedicam à UC. Os trabalhos são efetuados em grupo de 3   1 estudantes. Apenas como 

exemplo, no Anexo B encontra-se o primeiro trabalho prático apresentado aos alunos, no ano 

letivo 2011/12 – os trabalhos solicitados no ano letivo atual podem ser consultados na 

plataforma de suporte à UC, em http://moodle.dsi.uminho.pt/course/view.php?id=406. 

Ensaio 

O ensaio requer aos alunos a identificação de uma questão, com a posterior análise (que deve 

demonstrar a pertinência da questão) e formulação de argumentos relacionados com uma 

possível resposta à questão. A correção técnica e a criatividade são também parâmetros de 

avaliação. Os critérios usados destinam-se a avaliar o nível de compreensão da temática 

relacionada com a Segurança dos Sistemas de Informação, assim com a sua capacidade para 

discutir aspectos evolutivos da temática. 

Exame 

A realizar como alternativa ao ensaio e apenas para os alunos que o solicitem. O exame 

consiste na elaboração de um teste, com a duração de 2 horas, através do qual o docente pode 

aferir o nível de conhecimentos dos alunos, sobre os diferentes temas abordados na UC. O 

teste apresenta uma arquitetura de um Sistema de Informação e um conjunto de requisitos de 

segurança, aos quais o aluno deverá associar, justificadamente, as tecnologia necessárias e 

devidamente configuradas. O exame realiza-se em data/hora definida no calendário de 

exames, produzido pelo Conselho Pedagógico da EEUM. 

A classificação dos alunos é calculada através da aplicação da seguinte fórmula: 

                          ∑      

 

   

 

onde   representa a nota obtida no ensaio ou no exame ,   representa a nota obtida na 

componente de participação,     representa a nota obtida em cada um dos trabalhos e    os 

coeficientes aplicados a cada um dos 7 trabalhos práticos – de acordo com o grau de 

dificuldade, o primeiro, terceiro e sexto trabalhos são afetados com o coeficiente 0,05; o 

segundo, quarto e sétimo trabalhos são afetados com o coeficiente 0,08; e o quinto trabalho é 

afetado com o coeficiente 0,11. Todas as notas são expressas na escala de 0 a 20. 

http://moodle.dsi.uminho.pt/course/view.php?id=406
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Os coeficientes podem ser ajustados caso não seja possível realizar todos os trabalhos, em 

sequência de um eventual alargamento do prazo de um ou mais trabalhos. Tal pode ocorrer se 

os objetivos a atingir estiverem em risco e os alunos necessitarem de esclarecimentos 

adicionais. 

 

5.8. Distribuição do esforço exigido 
A UC tem uma carga total de 140 horas (5 ECTS), das quais 45 horas são presenciais, 

correspondendo a aulas teórico-práticas e 95 horas são de trabalho autónomo. As aulas 

presenciais correspondem a uma carga semanal de 3h, num único período, decorrendo 

durante 15 semanas, de acordo com o plano apresentado na secção 5.6. Durante o período 

letivo, estima-se que os alunos dediquem 4 horas por semana na preparação e execução dos 

trabalhos de grupo. Nas 5 últimas semanas estima-se que os alunos dediquem 7 horas 

semanais na realização do ensaio ou na preparação do exame, quando essa for a opção. 

5.9. Recursos 
Antes de descrever os recursos exigidos, convém aqui referir que a UC está estruturada com 

blocos de aulas de 3 horas semanais, de natureza teórico-prática, normalmente divididos em 

aulas expositivas de 1 hora e aulas de acompanhamento de 2 horas. Este acompanhamento é 

crítico e para ser efetivo a turma não deverá ultrapassar os 20 alunos (tipicamente 6 grupos, 

cada um com 20 minutos de atenção, em média). Este é o número de alunos que normalmente 

frequentam esta opção. Na descrição dos recursos necessários pode-se assumir a distinção 

entre recursos humanos, recursos físicos (espaços e equipamento de suporte) e recursos 

documentais. 

Recursos humanos - docentes 

A UC é assegurada por um único docente. 

Recursos físicos 

As aulas de natureza expositiva podem ser lecionadas num anfiteatro equipado com projetor 

de vídeo, um computador e um quadro branco. No entanto, um espaço alternativo, com uma 

disposição de lugares mais envolvente e facilitadora da participação, como uma sala em “U”, 

poderá ser benéfico. Este nível de equipamento está disponível na maioria dos espaços 

pedagógicos da UM. 

As aulas de natureza prática requerem um tipo de organização diferente, com mesas de 

trabalho orientadas para os grupos. A maioria dos trabalhos é desenvolvida nos computadores 

pessoais dos alunos, que hoje em dia possuem a capacidade necessária para tal. Não obstante 

e para os grupos que o requeiram, a sala de aula deverá dispor de dois computadores por 

grupo, com o mínimo de 2GBytes de Memória central e um disco de 250GBytes, o que 

constitui requisitos mínimos para os trabalhos mais exigentes, com máquinas virtuais. 

Em termos de ferramentas de software a plataforma informática deverá incluir: 

- Sistema Operativo Linux e Windows; embora a maioria dos trabalhos possam ser 

realizados em qualquer uma das plataformas, os alunos são aconselhados a usar 
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ambas; em alguns trabalhos um dos computadores usados terá que dispor dos 

serviços HTTP, FTP e Telnet; 

- Aplicação de produtividade para a realização de relatórios (processador de texto, folha 

de cálculo, editor de desenhos e gráficos, etc.) e browser para acesso aos recursos da 

Intenet; 

- VMware Player ou VirtualBox para implementar máquinas virtuais (embora possam 

ser utilizadas outras tecnologias de virtualização, estas são recomendadas dada a sua 

facilidade de instalação, gestão e flexibilidade); 

- GPG (ou uma aplicação com ambiente gráfico que o utilize, e.g., PGP ou PG4Win) e um 

cliente de e-mail, necessários para o trabalho sobre criptografia aplicada; 

- Wireshark e ferramentas associadas ao tcpdump, para todos os trabalhos que exigem 

análise de tráfego; 

- BacTrack ou o NST, que incluem todos os utilitários e ferramentas de segurança 

exigidas pelos restantes trabalhos (nmap, IPTables, snort, cliente FTP, cliente Telnet, 

editor de texto não formatado). 

Esta plataforma deverá estar acessível durante as aulas, mas também fora dos períodos 

lectivos, no correspondente período de trabalho autónomo – por esta razão e por questões de 

flexibilidade, os alunos preferem, habitualmente, usar os próprios equipamentos. Os 

laboratórios pedagógicos disponíveis nas instalações do DSI satisfazem integralmente estes 

requisitos. 

Meios documentais 

No que concerne ao acesso aos livros e teses que servem de apoio à UC, a biblioteca da UM 

dispões de exemplares de todos eles. Já no que respeita a artigos de revistas, relatórios e 

restantes documentos, hoje em dia o portal de pesquisa de recursos electrónicos 

disponibilizado pelos Serviços de Documentação da UM (SDUM) garantem a sua 

disponibilidade. Adicionalmente, os alunos utilizam habitualmente os portais de pesquisa 

(Google, Scholar, CiteSeerX, etc.) para localizar toda a informação que necessitam. Não 

obstante, e por questões de objectividade na pesquisa, é dada indicação aos alunos da 

prioridade que se deverá dar a algumas fontes, nomeadamente IEEE Explore, ACM Digital 

Library, ISI Web of Knowledge, DBLP e Science Direct, uma vez que aí podem encontrar mais 

rapidamente a informação sobre a área. Para efeitos da gestão bibliográfica é recomendada 

aos alunos a utilização das ferramentas de acesso grátis Endnote Web e Mendeley. 

Finalmente, o acompanhamento da UC e o correspondente acesso direto a toda a 

documentação de suporte essencial (exceto livros completos) são facultados através de uma 

plataforma de e-learning. Esta plataforma é ainda utilizada para a submissão de trabalhos, 

controlo de faltas, registo da informação contínua de avaliação e implementação do fórum de 

discussão. 

5.10. Documentação de suporte 
Nesta secção é apresentada uma compilação completa de toda a documentação e páginas da 

Internet que são referidos ao longo da apresentação da planificação da UC. A Tabela 5-3 

apresenta essa compilação, encontrando-se dividida em dois blocos, uma para os documentos 
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e outro para as páginas da Internet. Adicionalmente são identificados os tópicos em que cada 

um desses elementos é utilizado. 

Documentos 1 2 3 4 5 
Anderson, R. J., Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed 
Systems. Wiley Publishing, 2008. (cap. 1 e 21) 

X     X   

Axelsson, S., Intrusion Detection Systems: A Survey and Taxonomy. TR 99-15, 
Department of Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Sweden, 
Göteborg, 2000 

        X 

Berghel, H. and Hoelzer, D., Pernicious ports. Commun. ACM, 48, 12, 23-30, 2005       X   

Bishop, M., What is computer security?, Security & Privacy, IEEE, 1, 1, 2003, 67-69 X         

Bishop, M., Introduction to Computer Security, Prentice Hall PTR, 2004. (cap. 3 a 7)     X     

Caicedo, C. E., Joshi, J. B. D. and Tuladhar, S. R., IPv6 Security Challenges, Computer, 42, 
2, 36-42, 2009 

      X   

Delac, K. and Grgic, M., A survey of biometric recognition methods, 46th International 
Symposium Electronics in Marine, ELMAR-2004 

    X     

Douligeris, C. and Serpanos, D. N., Network Security: Current Status and Future 
Directions. Wiley-IEEE Press, 2007. (cap. 1, 2, 4 e 5) 

      X X 

Dunstone, T. and Yager, N., Biometric System and Data Analysis: design, evaluation and 
data mining, Springer, 2010. 

    X     

Fahl, S., et al., Why eve and mallory love android: an analysis of android SSL 
(in)security, In Proceedings of the 2012 ACM conference on Computer and 
communications security, Raleigh, North Carolina, USA, 2012 

        X 

Jain, A. K., Biometrics: Personal Identification in Networked Society, Kluwer Academic 
Publishers, 1999 

    X     

Jain, A. K., Ross, A. and Prabhakar, S., An introduction to biometric recognition, Circuits 
and Systems for Video Technology, IEEE Transactions on, 14, 1, 4-20, 2004 

    X     

Kaufman, C., Perlman, R. and Speciner, M., Network Security: Private Communication in 
a Public World, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ 07458, 2002. (cap. 1, 9, 17, 18 
e 19) 

    X X X 

Kruegel, C., Valeur, F. and Vigna, G., Intrusion detection and correlation: challenges and 
solutions. Springer-Verlag New York Incorporated, 2005. (cap. 2) 

        X 

Magalhães, P. S., Estudo dos padrões de digitação e sua aplicação na autenticação 
biométrica Master Thesis, Departamento de Sistemas de Informação, Universidade do 
Minho, 2005 

    X     

Maltoni, D. et. all, Biometric Systems: Technology, Design and Performance Evaluation, 
Springer, 2005 

    X     

Marin, G. A., Network security basics, Security & Privacy, IEEE, 3, 6, 68-72, 2005       X   

McClure, S., Scambray, J., Kurtz, G. and Kurtz Hacking exposed: network security 
secrets and solutions. McGraw-Hill, 2009 

      X   

Menezes, A. J., P. C. v. Oorschot, et al., Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 
2001 

  X       

Nicolett, Mark, and Kelly M. Kavanagh. Magic quadrant for security information and 
event management, Gartner RAS Core Reasearch Note (May 2009), 2011 

        X 

Orebaugh, A., Ramirez, G. and Beale, J., Wireshark & Ethereal network protocol 
analyzer toolkit. Syngress, 2006 

      X   

Pfleeger, C. P. and Pfleeger, S. L., Security in Computing - 4th ed., Prentice Hall, Upper 
Saddle River, NJ, 2007. (cap. 1, 2 e 9) 

X X       

Rashed, A. and Santos, H., Multimodal Biometrics and Multilayered IDM for Secure 
Authentication, in Global Security, Safety, and Sustainability. vol. 92, S. Tenreiro de 
Magalhães, et al., Eds., ed: Springer Berlin Heidelberg, pp. 87-95, 2010 

    X     

Sami, I., Paul, D. A. and Phillip, T. C., The transport layer: tutorial and survey. ACM 
Comput. Surv., 31, 4, 360-404, 1999 

      X   

Sandhu, R. S. and Samarati, P., Access control: Principles and practice. IEEE 
Communications Magazine 32(9): 40-49, 1994 

    X     
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Documentos 1 2 3 4 5 
Sandhu, R. S., E. J. Coyne, et al., Role based access control models, Computer 29(2): 38-
47, 1996 

    X     

Santos, H. D., A norma das normas em Segurança da Informação, Publicação da 
Associação Portuguesa para a Qualidade, XXXV, 1 (Primavera, 2006), 11-19 

X         

Schneier, B., Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C, 2nd 
ed., John Wiley & Sons, Inc., 1996. (cap. 1) 

  X       

Shema, M., Davis, C., Philipp, A. and Cowen, D., Anti-Hacker Tool Kit, third edition. 
MacGraw-Hill/Osborne, 2006 

      X   

Stallings, W., Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 5th., Prentice 
Hall Press, 2010. (cap. 14, 15 e 17) 

  X       

Strebe, M., Network Security Foundations: Technology Fundamentals for IT Success, 
Sybex, 2004. (cap. 3, 5 e 6) 

    X   X 

Thomason, S., Improving Network Security: Next Generation Firewalls and Advanced 
Packet Inspection Devices, Global Journal of Computer Science and Technology 12.13-E, 
2012 

        X 

Zúquete, A., Segurança em redes informáticas, 3a Ed. Atualizada e Aumentada. FCA-
Editora de Informática, Lisboa, 2010. (cap. 6) 

        X 

Páginas da Internet 
     BackTrack Linux - Penetration Testing Distribution, http://www.backtrack-linux.org/        X   

Biometric Consortium, http://www.biometrics.org/      X     

Biometrics Research Group, http://biometrics.cse.msu.edu/index.html      X     

Biometrics Research Homepage at MSU, http://biometrics.cse.msu.edu/index.html      X     

Crimeware, http://en.wikipedia.org/wiki/Crimeware        X   

CrypTool, https://www.cryptool.org/en/    X       

IPTables, http://www.faqs.org/docs/iptables/index.html          X 

Kerberos, http://gost.isi.edu/publications/kerberos-neuman-tso.html    X       

Malware Intelligence, http://malwareint.blogspot.pt/2010/01/spyeye-new-bot-on-m        X   

TCPDUMP/LIBPCAP public repository, http://www.tcpdump.org/        X   

The Ethical Hacker Network, 
http://www.ethicalhacker.net/component/option,com_frontpage/Itemid,1/        X   

Top 125 Network Security Tools, http://sectools.org/        X   

Tabela 5-3 - Documentação e páginas da Internet usadas como suporte 
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http://biometrics.cse.msu.edu/index.html
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http://en.wikipedia.org/wiki/Crimeware
https://www.cryptool.org/en/
http://www.faqs.org/docs/iptables/index.html
http://gost.isi.edu/publications/kerberos-neuman-tso.html
http://malwareint.blogspot.pt/2010/01/spyeye-new-bot-on-m
http://www.tcpdump.org/
http://www.ethicalhacker.net/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
http://www.ethicalhacker.net/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
http://sectools.org/
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6. Resultados da avaliação 
Nesta secção é apresentada uma breve reflexão sobre os resultados obtidos com a UC aqui 

relatada. A UM dispõe de um Sistema interno de Garantia da Qualidade (designado por SIGAQ-

UM), destinado a fornecer indicadores de qualidade baseados, num primeiro nível de análise, 

numa autoapreciação do coordenador da UC, nos resultados de avaliação e nos resultados dos 

inquéritos sobre a perceção dos alunos e docentes relativamente a cada UC. A participação 

neste processo é muito incentivada pelos serviços centrais, sobretudo nos cursos de 1º ciclo e 

de Mestrado Integrado. Os cursos de 2º ciclo só muito recentemente é que começaram a ser 

envolvidos no processo, pelo que a adesão dos alunos ainda não é suficientemente expressiva. 

Por esse motivo não é possível apresentar esses indicadores para ESSI. De qualquer forma e 

por ser relevante nesta secção, apresenta-se no Anexo C uma síntese dos relatórios de 

autoavaliação de ESSI referentes aos anos letivos 2010/11 e 2011/12. 

Muito embora a oferta educativa na área da Segurança da Informação esteja presente nos 

cursos de 2º ciclo desde o ano letivo 2005/06, é importante salientar que ela foi sofrendo 

diversas modificações, estabilizando apenas no ano letivo 2010/11. Na realidade, ao longo dos 

primeiros anos letivos as modificações foram substâncias e frequentes (conforme descrito na 

secção 3), verificando-se uma acentuada convergência apenas nos dois anos letivos anteriores 

(2008/09 e 2009/10). Assim, em termos de resultados obtidos, podemo-nos referir até quatro 

anos letivos, embora com rigor apenas os dois últimos devam ser utilizados (tanto mais que, 

por razões administrativas, o ano letivo 2008/09 foi considerado atípico). Em síntese e por 

anos letivos pode-se salientar: 

 2011/12 – Frequentaram 46 alunos (incluindo, pela primeira vez, os alunos do MIEEIC); 

6 alunos não obtiveram aproveitamento; 5 alunos escolheram um tema de dissertação 

nesta área. 

 2010/11 – Frequentaram 27 alunos (6 em regime extracurricular); apenas uma 

reprovação (um dos alunos a frequentar em regime extracurricular); nenhum dos 

alunos escolheu um tema de dissertação nesta área. 

 2009/10 – Frequentaram 13 alunos, todos com aproveitamento; dois desses alunos 

escolheram um tema de dissertação nesta área, um deles já concluiu e o outro está em 

fase de conclusão. 

 2008/09 – Frequentaram 3 alunos, todos com aproveitamento; nenhum dos alunos 

escolheu um tema de dissertação nesta área. 

 Nos anos anteriores (desde 2005) e com a reserva acima referida, 5 alunos concluíram 

as suas dissertações em temas nesta área, sendo uma delas no desenvolvimento de 

um algoritmo de keystroke dynamics, trabalho esse que originou outros trabalhos de 

investigação e que culminaram com a recente criação de uma nova empresa. 

Um aspeto da avaliação que tem sido focado pelos alunos é a falta de uma infraestrutura 

dedicada ao suporte dos trabalhos práticos da UC – este é o parâmetro mais penalizado nos 

inquéritos que os (infelizmente poucos) alunos têm respondido. Muito embora a utilização dos 

computadores pessoais tenha vindo a permitir aos alunos alcançar com algum sucesso os 

resultados esperados, seria realmente desejável dispor de algum equipamento dedicado, onde 

fosse possível implementar de forma mais simples e eficaz, arquiteturas de sistemas 

preparadas para algumas das experiências práticas.  
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7. Conclusões 
Nesta secção final será feita uma breve reflexão sobre a receptividade de ESSI, alguns aspetos 

que poderão ser melhorados e uma perspetiva de evolução futura. 

Relativamente à receptividade no mercado de trabalho ainda é muito cedo para tirar qualquer 

tipo de conclusão. De qualquer forma, também não existem (ainda) mecanismos para fazer 

essa avaliação eficazmente, servindo para tal apenas a rede de contactos estabelecida com os 

alunos que realizaram a dissertação. Desses, apenas dois desenvolvem ou já desenvolveram 

trabalho profissional na área da Segurança da Informação. No entanto, a larga maioria dos 

restantes já tinha uma ocupação profissional (sobretudo no ensino) antes de frequentar o 

mestrado.  

O método de avaliação tem-se revelado bastante eficaz. É largamente reconhecido que a 

Segurança da Informação requer um esforço elevado no desenvolvimento de competências 

práticas. O recurso a trabalhos práticos que são o foco da avaliação e que se realizam de forma 

faseada ao longo de todo o semestre é muito bem recebido pelos alunos. Com efeito, este 

regime de funcionamento permite aos alunos sentirem de forma mais evidente o resultado do 

seu esforço, ao mesmo tempo que lhes permite controlar melhor a sua evolução. A maior 

limitação regista-se ao nível do número de alunos por turma que é possível acompanhar em 

simultâneo. 

Já no que respeita ao ensaio as dificuldades são normalmente maiores (salvo alguma 

exceções), em primeiro lugar porque cada vez mais os alunos evidenciam dificuldade em 

escrever, em segundo lugar porque claramente não estão habituados a um tipo de raciocínio 

crítico, como o que é desejado na elaboração de um ensaio, a começar logo na formulação de 

uma questão. Não obstante e dentro da dinâmica da UC, os alunos acabam por responder de 

forma satisfatória, apreendendo facilmente técnicas de pesquisa e gestão de bibliografias 

orientadas para o propósito do ensaio. 

Quanto a possíveis evoluções da organização aqui reportada, uma delas relaciona-se com a 

orientação dos trabalhos práticos. Através da análise apresentada na secção 2.3, é 

perfeitamente legítimo colocar a questão relativa à pertinência de usar ou não um desafio do 

tipo CTF (Capture The Flag) como elemento central. Sendo verdade que essa prática afigura-se 

muito apelativa para os alunos (ainda para mais quando existem na mesma turma grupos de 

cursos diferentes, permitindo explorar alguma “rivalidade” patente), simultaneamente ela 

acarreta duas grandes limitações. Uma relacionada com o esforço de preparação exigido quer 

aos alunos quer aos docentes, uma outra que se prende com a quantidade de recursos 

necessária, não só em termos de equipamento mas, sobretudo, em termos de recursos 

humanos, na preparação e acompanhamento deste tipo de exercício. No entanto, será 

possível começar a preparar uma experiência de âmbito mais reduzido e que possa vir a ser 

alargada à medida que se vai adquirindo a experiência. Essa é a convicção e a vontade do 

docente. 

Uma outra possível evolução poderá estar relacionada com o regime de funcionamento à 

distância e a disponibilização de conteúdos de forma mais versátil. Nos anos mais recentes 

têm surgido cada vez mais solicitações de alunos com o estatuto T-E (Trabalhador-Estudante), 

os quais evidenciam disponibilidades muito variáveis, não só ao longo da semana, mas 
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também ao longo do semestre. Ademais, os alunos mais recentes, que se consideram já parte 

integrante dos chamados “Nativos Digitais”, valorizam particularmente os recursos em 

formato móvel e multimédia, privilegiando a flexibilidade no acesso, que lhes permite 

consumir a informação onde e quando dela precisam. A estrutura apresentada neste relatório 

pode-se considerar dividida em sete sessões que, à exceção de alguns conceitos fundamentais, 

podem ser facilmente adaptadas a unidades de aprendizagem correspondentes a duas 

semanas de trabalho em tempo repartido. Na realidade, com um pequeno esforço os 

trabalhos práticos podem ser modificados para permitirem avaliar também competências 

cognitivas (por exemplo, adicionando algumas questões ao longo do trabalho) e para serem 

realizados de forma individual. 

Por último e seguindo uma estratégia (desejável) de internacionalização, será importante 

produzir toda a UC também em língua Inglesa. Esse trabalho já se encontra parcialmente feito, 

não só ao nível das apresentações das aulas, mas também ao nível dos trabalhos práticos. 
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Anexo A  – Cláusulas e categorias de controlos (27002) 
 

Cláusula Categorias Nº 
Controlos 

1. Security policy 1. Information security policy 2 

2. Organization of information 
security 

2. Internal organization 11 

3. External parties 3 

4. Supply Chain Assurance 3 

3. Information asset management 
5. Responsibility for information assets 3 

6. Information and related assets classification 5 

4. Human resources security 

7. Prior to employment 3 

8. During employment 4 

9. Termination or change of employment 3 

5. Physical and environmental 
security 

10. Secure areas 6 

11. Equipment security 6 

6. Communications and 
operations 

12. Operational procedures and responsibilities 4 

13. Third party service delivery management 3 

14. System planning 1 

15. Protection from malware 1 

16. Back-up 1 

17. Network security management 2 

18. Media handling 3 

19. Information transfer 4 

20. Monitoring and logging 6 

21. Cryptographic controls 2 

22. Mobile devices 2 

7. Access control 

23. Business requirement for access control 1 

24. User access management 4 

25. User responsibilities 3 

26. Network access control 8 

27. Operating system access control 6 

28. Application and information access control 2 

8. Information systems 
acquisition, development and 
maintenance 

29. Security requirements of information systems 8 

30. Security in development and support processes 4 

31. Security of system files 4 

32. Technical Vulnerability Management 2 

9. Information security incident 
management 

33. Management of information security incidents 
and improvements 

6 

10. Business continuity 
management 

34. Information security aspects of business 
continuity management 

5 

11. Compliance 

35. Compliance with legal and contractual 
requirements 

7 

36. Compliance with security policies and 
standards, and technical compliance 

3 

37. Information systems audit considerations 2 
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Anexo B  – Trabalho prático sobre análise de risco (2011/12) 
 

 TP1: Análise de Risco Simplificada 

2011/2012 

 

Introdução 

A Segurança da Informação pode ser definida como o processo conducente ao 

estabelecimento de um determinado nível de confiança, sobre um conjunto de propriedades 

consideradas relevantes. É quase universalmente aceite que, neste contexto, algumas 

propriedades são fundamentais, i.e., a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, não 

obstante outras possam ser igualmente importantes. 

 

Um nível de confiança é traduzido por uma medida bastante subjetiva, dado o carácter pessoal 

do julgamento necessário, que se traduz na percepção do risco. Claramente, diferentes 

indivíduos considerarão aceitáveis diferentes níveis de risco e, consequentemente, o seu nível 

de confiança será diferente. 

 

Apesar desta evidente dificuldade existem modelos simples que permitem traduzir o nível de 

risco e que são fundamentais para conseguir planear conscientemente uma infraestrutura de 

segurança. Um desses modelos baseia-se na determinação do risco (R) como sendo o produto 

do valor do sistema em causa pela probabilidade de ocorrência de um evento danoso: 

      

O valor (V) pode corresponder a um valor material facilmente calculado, ou pode 

corresponder a um valor mais indefinido, como seja o valor de uma marca ou de uma 

informação (este tópico não será aqui considerado, por se enquadrar mais no âmbito da 

disciplina de Gestão do Risco). 

 

Por seu lado, a probabilidade (P) da ocorrência de um evento danoso estará associada à(s) 

vulnerabilidade(s) existente(s) no sistema e que permitirá(ão) essa ocorrência, à(s) ameaça(s) 

pendentes sobre o sistema e que pode(m) desencadear o evento e ao(s) ataque(s) que 

poderá(ão) materializar o evento. Sendo assim, numa perspectiva simplista da questão da 

segurança num Sistema de Informação, a abordagem segundo este modelo indica que 

deveremos começar por estudar as vulnerabilidades, as ameaças e os possíveis ataques (não 

necessariamente por esta ordem). Só depois desse exercício e usando o valor dos recursos em 

questão, poderemos avaliar o risco e tomar as decisões acertadas quanto à tecnologia e 

políticas a implementar, para atingir um certo nível de segurança. 



Engenharia da Segurança de Sistemas de Informação – Henrique Santos 67 

 

Objectivos 

No final deste trabalho deverá estar apto a: 

1) Identificar ameaças, ataques e vulnerabilidades numa rede de computadores e na 
respectiva infraestrutura informática. 

2) Explicar a diferença entre ameaça, ataque e vulnerabilidade. 
3) Estimar o índice de risco, com base na análise das ameaças, ataques e 

vulnerabilidades. 
4) Identificar algumas medidas básicas para a Segurança da Informação. 
 

Material 

Suponha que trabalha numa organização de saúde, para onde foi contratado como CSO (Chief 

of Security Officer). Como primeira tarefa é-lhe pedido que realize uma análise à infraestrutura 

de processamento e comunicações, com o objectivo de identificar as vulnerabilidades, as 

ameaças e os possíveis ataques. Numa primeira aproximação é-lhe dito que a infra-estrutura 

tecnológica corresponde a uma arquitetura típica, como aquela que é mostrada na Figura 1 e 

descrita aqui (siga o link) 

 

Figura 1 – Arquitetura do e-Health IS preconizada na Estónia 

http://www.riso.ee/en/pub/2006it/docs/4.1.1.htm
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Na execução do trabalho poderá ainda ser-lhe útil a leitura do capítulo 1 do livro “Security in 

Computing”, do Pfleeger. 

 

Tarefas 

Analisando a Figura 1 e a descrição associada, indique, numa tabela: 

1. As três ameaças que considera mais relevantes (que se traduzem em um maior risco). 
2. Um ou mais ataques que é capaz de imaginar e que materializam cada uma das ameaças. 
3. As vulnerabilidades que são exploradas em cada ataque. 
4. Indique ainda qual o recurso que, segundo a sua opinião, evidencia o maior risco e 

justifique a sua escolha. Finalmente identifique uma medida de segurança que procure 
atenuar esse risco. 
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Anexo C  – Relatórios de autoavaliação de ESSI 
Neste anexo é apresentada uma síntese dos relatórios de autoavaliação, referentes aos dois 

anos letivos em que a UC em questão funcionou, com a organização descrita. 

A informação apresentada está sujeita às seguintes limitações (resultantes de algumas falhas 

no processo de preenchimento do relatório de autoavaliação, para esta UC do 2º ciclo): 

 O anexo está organizado por anos letivos e por cursos, pois neste caso o SIGAQ-UM 

não fornece dados agregados – os histogramas apresentados, com os dados 

agregados, foram criados pelo docente. 

 Não são apresentados resultados dos inquéritos, uma vez que nestas duas edições não 

houve um número de respostas significativo. 

 Para cada ano apenas é apresentada uma instância (para MSI) da avaliação global da 

UC pelo docente, já que essa parte do relatório é igual para todos os cursos. 

 No ano letivo 2010/11 o relatório de autoavaliação apenas inclui os resultados para os 

alunos do Mestrado em Sistemas de Informação. Por esse motivo, neste anexo os 

restantes resultados aparecem apenas no histograma, de forma agregada. 

 No ano letivo 2011/12 a UC ESSI foi oferecida como opção ao curso MIEEIC, integrada 

numa UC anual de 20 ECTS, Tecnologias e Sistemas de Informação; por limitações na 

classificação da plataforma informática, os resultados de ESSI (assim com das restantes 

UCs) aparecem sob a designação daquela UC anual, sendo distinguidas pelo código do 

docente. 
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Ano letivo 2011/12 

 Avaliação pelo docente (apenas referente a MSI) 
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Resultados obtidos – MEGSI 
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Resultados obtidos – MSI 
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Resultados obtidos – MServInf 
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Resultados obtidos – MIEEIC 
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Resultados agregados 

 

Nota Frequência 

10 1 

11 1 

12 8 

13 9 

14 3 

15 5 

16 8 

17 2 

18 3 

19 0 

20 0 

 

Não avaliados: 4 

Desistiram: 2 

Reprovados: 0 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fr
e

q
u

ê
n

ci
a

 

Nota 

Histograma 



Engenharia da Segurança de Sistemas de Informação – Henrique Santos 77 

Ano letivo 2010/11 

Avaliação pelo docente (apenas referente a MSI) 
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Resultados obtidos – MSI 
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Resultados agregados 

 

Nota Frequência 

10 2 

11 3 

12 3 

13 4 

14 5 

15 6 

16 2 

17 2 

18 0 

19 0 

20 0 
 

Não avaliados: 0 

Desistiram: 0 

Reprovados: 1 
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