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Estudo de Métodos de Avaliação da Segurança de Informação 
 

Resumo 
 

O rápido desenvolvimento das tecnologias de suporte aos Sistemas de 

Informação (SI) provocou profundas alterações no panorama organizacional. 

 Actualmente, as informações contidas em SI são recursos críticos no 

que concerne à concretização de negócios ou tomada de decisões. As 

organizações estão expostas a um risco crescente para a sua actividade, 

incluindo a exposição dos seus SI às mais variadas ameaças. Este risco 

deve-se, essencialmente, à existência de um ambiente internacional cada vez 

mais aberto, implicando crescentes ameaças e ao uso massivo de 

Tecnologias de Informação e das Comunicações (TIC), particularmente as 

redes de computadores. 

A adesão dessas mesmas organizações à Internet tem vindo a 

aumentar exponencialmente, reflectindo igualmente o volume de transacções 

de Informação, muitas delas de natureza particular e confidencial. Devido aos 

baixos custos associados, a Internet assume-se como um meio de 

comunicação aberto, com inerentes características de violabilidade; tais 

características assumem-se como um propulsor de desaceleração da referida 

adesão.  

Todos estes factores geram um conjunto de preocupações 

respeitantes à segurança de SI. 

Tradicionalmente, nas instituições académicas, devido a causas 

diversas, a segurança de SI encontra-se, por vezes, negligenciada ou 

desenquadrada do actual panorama social e tecnológico. 

Urge definir medidas adequadas visando a protecção de recursos, 

para conferir à Informação níveis de disponibilidade, integridade e 

confidencialidade considerados ajustados aos objectivos deste tipo de 

instituições.  

Esta dissertação tem como objectivo propor uma metodologia de 

análise de risco, baseada em métodos quantitativos simples e num método 

de determinação do valor da informação, servindo de base à implementação 

de um conjunto de políticas de Segurança para prevenção contra possíveis 

incidentes de segurança em SI de instituições académicas. 
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Study of Information Security Evaluation Methods 
 

Abstract 
 
 The fast development of Information System’s (IS) support 

technologies has caused deep changes in organization’s environment.  

 Nowadays, information contained in IS is a critical asset as far as 

business or decision making is concerned.  The organizations are exposed to 

an increased risk scenario concerning their activity, including the exposure of 

their IS to a great variety of threats. This risk is essentially motivated by the 

existence of an increasingly opened international environment implicating 

growing threats and by the massive use of Information and Communication 

Technologies (ICT), especially computer networks.  

  The adhesion of these organizations to Internet is growing, reflecting 

equally the volume of Information transactions, many of them confidential and 

private. Due to low intrinsic associated costs, Internet is an open 

communication media with inherent violability characteristics; such 

characteristics are assumed as a factor of desacelleration of the referred 

adhesion.   

 All these factors combined generate several concerns with respect to 

IS security. 

  Traditionally and due to several causes, IS security in academic 

institutions is sometimes neglected or inadequate to the actual technological 

and social environment. 

 It is urgent to define appropriate measures aiming protection of assets 

in order to provide adequate levels of availability, integrity and confidentiality 

to Information, adjusted to the objectives of this kind of institutions.    

 The purpose of this dissertation is to propose a risk methodology 

analysis, based in simple quantitative approaches and in a method for 

information value determination as a support to the implementation of security 

policies for prevention against possible IS security incidents in academic 

institutions.  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 – Motivação 

 
 
A informação é um bem que pode existir sob diversas formas e tem 

valor para determinada organização. A sua protecção assume-se como vital e 

pode ser alcançada somente por meio de uma gestão efectiva.  

Segurança de Informação pode ser definida por: 

• Protecção da informação contra uma ampla gama de ameaças, para 

assegurar a continuidade dos negócios, minimizar prejuízos e maximizar o 

retorno de investimentos e oportunidades comerciais (ISO/IEC 17799:2005); 

• Os conceitos, técnicas, medidas técnicas e administrativas usadas 

para proteger recursos de Informação de acesso não autorizada 

(inadvertidamente ou não), danos, revelação, manipulação, modificação ou 

perda (McDaniel, 1994). 

 

Em todas as definições, o termo mais comum é a preocupação com a 

protecção de recursos contra diversas ameaças. Os meios devem ser 

aplicados a um determinado domínio usando um compromisso e empregando 

vários mecanismos definidos de acordo com a arquitectura do sistema para 

identificação de potenciais ameaças e ataques ao sistema. 
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Os rápidos e, por vezes, dramáticos avanços das Tecnologias de 

Informação e das Comunicações (TIC), o uso massificado de redes de 

computadores, particularmente a Internet, as largas quantidades de 

Informação que se encontram facilmente ao nosso alcance; a proliferação de 

diferentes tipos de sistemas de computação, de maior ou menor 

complexidade com aplicações criadas com o intuito de automatização de 

processos, devido ao enorme poder de processamento alcançado, são todos 

factores que contribuem para um aumento de produtividade e estão a 

revolucionar a forma de realização de negócios. 

Por outro lado, tais mudanças acarretam igualmente riscos 

significativos e sem precedência para as organizações, seus Sistemas de 

Informação (SI) e a todas as infra-estruturas que estas suportam (Hamill et 

al., 2005).  

Os SI evoluíram, na última década, de sistemas centralizados, 

altamente seguros, para sistemas descentralizados, nos quais os recursos de 

computação se encontram distribuídos, dentro das organizações, 

aumentando também a exposição da informação ás mais diversas ameaças 

(von Solms, 1999). 

Cada vez mais verbas são dispendidas com o intuito de evitar fraudes, 

sabotagem, acesso não autorizado a informação e recursos, interrupção de 

operações críticas, entre outros actos maliciosos. Assim, erros e desastres 

causados, podem ter consequências nefastas, se os recursos de informação 

não estiverem suficientemente protegidos.  

 Estes riscos, longe de serem erradicados, continuam a aumentar, de 

forma alarmante, ao mesmo tempo que novas tecnologias vão emergindo, 

não se confinando apenas ao mundo dos negócios. Igualmente, nas 

instituições de ensino superior, as TIC foram rapidamente incorporadas em 

actividades de ensino, administração e prestação de serviços. (Rezmierski et 

al, 1994). 

 Contudo, a verificação da sua correcta utilização, neste tipo de 

ambientes, é uma tarefa habitualmente descorada, permitindo aos alunos, 

com acentuado aumento de conhecimentos técnicos, aliado a certos padrões 

comportamentais e motivações diversas, criarem um cenário de ameaças 
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permanentes que pendem sobre os SI. (Seyal et al., 2002), (Mohajerani e 

Moeini, 2002), (Rezmierski et al, 2002). 

 A importância da criação de um ambiente de segurança de informação 

e das infra-estruturas tecnológicas associadas, torna-se uma tarefa cada vez 

mais complicada, à medida cada vez mais recursos são disponibilizados. 

Deverão implementar-se novas medidas, com o intuito da protecção da 

informação, identificação e eliminação de vulnerabilidades e detecção de 

comportamentos menos apropriados (Rezmierski et al, 2002). 

 Contudo, as tradicionais soluções utilizadas não são eficazes nem a 

sua aplicação conveniente e coerente com este tipo de ambientes 

(Mohajerani e Moeini, 2002). 

 O meio académico é caracterizado pela existência de uma cultura de 

tolerância que valoriza o livre e atempado acesso à informação como base 

para a contínua troca de ideias e opiniões, amiúde providas de anonimidade, 

continuando alguns segmentos destas comunidades a acreditar que 

segurança da informação e liberdade académica são incompatíveis. Contudo, 

a existência de uma tremenda diversidade de software e hardware 

pertencentes a instituições e a alunos, os conhecimentos técnicos que estes 

vão adquirindo e as motivações de índole diversa, movem-nos a utilizar os 

recursos e infra-estruturas para execução de actividades ilícitas e danosas. 

Tal comportamente é igualmente potenciado pela falta de regulamentação 

específica, levando muitos responsáveis a ponderar uma mudança de 

atitudes e a aderir cada vez mais ao desenvolvimento e implementação de 

estratégias visando segurança de informação e seus recursos (Bruhn e 

Petersen, 2003). 

 Num processo de gestão de risco, para além da necessidade de 

análise e planeamento, afigura-se necessário o estabelecimento de políticas 

de segurança, que vão de encontro ás necessidades específicas inerentes a 

cada organização em particular (Rezmierski et al, 2002), (Höne e Eloff, 2002), 

(Karyda et al., 2005), (Biennier e Favrel, 2005). 
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1.2 – Objectivos 
 
 

No momento actual e, ao contrário do que sucede noutros sectores, 

nas instituições académicas, devido a especificidades culturais e 

organizacionais inerentes, poucos desenvolvimentos têm existido 

relativamente à implementação de medidas que garantam segurança de 

informação e recursos. Contudo, devido à contínua adopção de TIC, urge que 

tal situação se inverta, sob pena de ocorrência de incidentes com 

consequências nefastas. 

Tendo em conta tais pressupostos, este trabalho propõe uma 

metodologia de análise de risco apropriada e redireccionada ao ambiente em 

questão, assente num processo de classificação da informação, em meios 

académicos.  

 Apresentam-se, em seguida, as principais etapas a executar para o 

alcance do objectivo proposto: 

• Deverá ser desenvolvido uma método para cálculo do valor da 

informação em instituições académicas, fundamentado no agrupamento da 

informação existente nos SI em conjuntos homogéneos e num estudo Delphi, 

com recurso a questionários estruturados, adaptados ao agrupamento 

anterior, endereçados a elementos específicos da instituição; 

• Deverá igualmente ser desenvolvido um método de cálculo de 

probabilidades de concretização de ameaças de índole tecnológica, na 

instituição; 

• Será efectuado o cálculo do risco, com base no valor da informação e 

as probabilidades de ocorrência de ameaças determinadas, sendo 

caracterizado em várias dimensões afectas à sensibilidade da informação; 

• Com base no cálculo do risco baseado nas etapas anteriores, deverão 

ser propostos controlos de mitigação adequados e elaboradas políticas de 

segurança específicas (o apoio à definição automática de políticas de 

segurança era um obectivo inicial do projecto que, no entanto, não foi 

possível realizar). 



                                                                                     CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 
 

 18 

1.3 – Organização da Dissertação 
 
 

 A dissertação encontra-se estruturada em 6 capítulos, organizados da 

seguinte forma (excluindo o capítulo introdutório): 

 

 

• Capítulo 2 - Neste capítulo são apresentadas diversas normas e 

critérios de avaliação de segurança e respectivas metodologias de avaliação; 

 

• Capítulo 3 -Neste capítulo é realizada uma abordagem teórica ao 

processo de gestão de risco e descrita a metodologia de análise de risco 

desenvolvida durante este estudo; 

 

• Capítulo 4 - Neste capítulo é realizada uma abordagem teórica aos 

métodos de determinação do valor da informação e ao método de Delphi; 

 

• Capítulo 5 - Neste capítulo é aplicada a metodologia de análise de 

risco desenvolvida, ao SI de uma instituição académica em particular, e é 

descrito todo o processo de aplicação prática das várias etapas constituintes 

do método; 
 

• Capítulo 6 - Neste capítulo são analisados e discutidos os resultados 

obtidos pela aplicação da metodologia de análise de risco; 
 

• Capítulo 7 - Neste capítulo são expostas as conclusões finais do 

estudo e sua contribuição para a área de Segurança de Sistemas de 

Informação. São ainda efectuadas algumas considerações relativamente a 

futuros desenvolvimentos do mesmo. 
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CAPÍTULO 2 – NORMAS E CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA 

 

 

 

Neste capítulo são apresentadas diversas normas e critérios de avaliação de 

segurança, bem como as respectivas metodologias de aplicação. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.1 – Introdução 
 
 

O processo de determinar quão seguro é um SI é uma tarefa 

complicada. Em primeiro lugar porque as ameaças reais não são fáceis de 

quantificar, em termos de risco, em segundo lugar porque os SI são sistemas 

altamente complexos que escondem, na maior parte das vezes, as próprias 

vulnerabilidades e por último, mas não menos importante, porque a 

segurança do SI depende de um vasto conjunto de factores, não só 

tecnológicos mas também humanos (sendo estes últimos particularmente 

sensíveis para a vida de qualquer organização). Por tudo isto, as 

organizações necessitam de métodos expeditos para avaliação e 

quantificação dos níveis de segurança de determinado sistema. 

Uma das várias questões associadas à realização de tal tarefa é a 

adopção de normas ou critérios de avaliação de segurança de informação. 

As avaliações de segurança desempenham um papel crítico, 

estabelecendo garantias acerca de determinadas características de 
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segurança de um produto ou sistema e fornecendo mecanismos para a 

certificação. 

 

 

 
2.2 – Avaliações de segurança de informação 
 
 

O crescimento da Internet e do Comércio Electrónico (CE), exercendo 

influência directa no aumento da confiança em TIC, necessita de avaliações 

de segurança independentes, para garantir esse grau de confiança, 

comunicado através dos mecanismos de segurança em produtos e sistemas 

(Thomaz, 1995). 

As avaliações servem para estabelecer um nível aceitável de 

confiança para quem pretender adquirir ou fornecer TIC. Além disso, as 

normas e critérios de avaliação de segurança podem ser utilizados como 

expressões concisas de exigências de segurança em produtos.  

De acordo com listas oficiais dos Estados Unidos, Reino Unido e 

Austrália, entre 1984 e 1999, 242 produtos foram avaliados, (Smith, 1999). 

Existem dois componentes importantes no que concerne a avaliações 

de segurança: os critérios ou normas em que estas se baseiam e os 

esquemas ou metodologias que gerem como e por quem tais avaliações 

devem ser oficialmente executadas. 

 

 

 2.2.1 – Normas e critérios existentes 
 
   
 As avaliações de segurança requerem critérios de avaliação objectivos 

e bem definidos, reconhecidos internacionalmente, alguns dos quais se 

encontram descritos nas próximas secções. 

 A figura 1 representa, cronologicamente, várias normas e critérios. 
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Figura 1 - Cronologia de normas e critérios 

Adaptada de Bienier e Favrel (2005) 

 

 

 2.2.1.1 – TCSEC  
 

Publicado pela primeira vez em 1983 e revisto em 1985, o US Trusted 

Computer System Evaluation Criteria (TCSEC - conhecido popularmente 

como livro laranja devido à cor da sua capa)) era utilizado para avaliação de 

Sistemas Operativos (SO). Como a comunidade foi ganhando experiência na 

realização de avaliações de segurança, tornou-se óbvio que a sua utilização 

podia ser mais abrangente. Em Abril de 1991, o US National Computer 

Security Center (NCSC) publicou o Trusted Database Interpretation (TDI) que 

realizou uma interpretação desses critérios de avaliação para Sistemas de 

Gestão de Bases de Dados (SGBD) e outro tipo de produtos (Chokhani, 

1992), (Baskerville, 1993), (Smith, 1999), (Krutz e Vines, 2001). 

Os documentos TCSEC e TDI enumeraram critérios de avaliação de 

segurança, centrando-se nas exigências de segurança do governo dos E.U.A. 

e concentrando-se na necessidade de protecção da confidencialidade de 

Informação.  

O TCSEC tem em consideração principalmente cinco aspectos de 

segurança (Chokhani, 1992): 

• A política de Segurança do Sistema; 

• Os mecanismos de auditoria do Sistema; 
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• A operacionalidade do Sistema de Segurança; 

• O ciclo de vida do Sistema de Segurança; 

• A documentação desenvolvida e actualizada sobre os aspectos de 

Segurança do Sistema. 

 

Os produtos avaliados com base nos critérios definidos por estas 

normas, são-no segundo classes predefinidas, de D (protecção mínima) a A1 

(protecção mais alta) que representam pacotes fixos de funcionalidade 

(mecanismos de segurança) e garantia (o nível de confiança em relação ao 

qual os mecanismos funcionavam correctamente e como pretendido). As 

classes mais acessíveis para a maioria dos produtos avaliados são as C2 e 

B1 (Chokhani, 1992), (Smith, 1999), (Krutz e Vines, 2001). 

 

 
 2.2.1.2 – ITCSEC  
 

O Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) surgiu 

como resultado do esforço de harmonização de critérios de avaliação de 

segurança de quatro países europeus (França, Alemanha, Holanda e Reino 

Unido), substituindo cada critério existente nos países citados e tornando-se 

num critério europeu. Encontra-se em uso operacional, em esquemas de 

certificação e avaliação europeus, desde Julho de 1991. 

Ao contrário do TCSEC, o ITSEC separa funcionalidade e garantia. 

Durante uma avaliação, são tidos em conta os seguintes factores: 

• Funcionalidade – características de Segurança de um produto ou 

sistema; 

• Garantia de exactidão – integridade da especificação; 

• Garantia de eficácia – o uso apropriado dos mecanismos de segurança 

(Krutz e Vines, 2001). 

 

TCSEC e ITSEC diferem na forma como estes factores são aplicados., 

pois enquanto no TCSEC estes são considerados em conjunto, o ITSEC 
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separa claramente a funcionalidade de forma independente da garantia de 

exactidão e de eficácia (von Solms, 1999). 

Com o ITSEC, um produto ou sistema é avaliado segundo um 

documento específico de Segurança - Security Target (ST) -  que especifica 

funcionalidades de segurança do produto ou sistema bem como o nível de 

segurança pretendido na avaliação (Krutz e Vines, 2001). 

Em contraste com outros critérios, o ITSEC preconizou uma visão 

alargada das propriedades de segurança (confidencialidade, integridade e 

disponibilidade), tendo como “alvos” organizações comerciais e militares 

(Jahl, 1991); definiu confidencialidade como prevenção contra revelações não 

autorizadas de informação; integridade como prevenção contra modificações 

não autorizadas de informação; e disponibilidade como prevenção contra 

retenção não autorizada de recursos. 

O ST define as funcionalidades de segurança do sistema ou produto, 

referenciando as classes de funcionalidades predefinidas pelo ITSEC e/ou 

especificando reivindicações funcionais individuais.  

 O ITSEC define o nível de segurança como uma medida importante 

relativamente ao desempenho do produto ou sistema, em relação aos seus 

mecanismos de segurança. Esse nível é medido pela exactidão da 

implementação bem como pela eficácia dos mecanismos e funções de 

segurança do sistema ou produto. Foram definidos sete níveis de segurança 

(E0 a E6), representando graus de confiança no produto ou sistema. O nível 

E1 representa um ponto de entrada abaixo do qual nenhuma confiança pode 

ser assegurada, enquanto que o nível E6 representa o mais alto nível de 

confiança e onde é exigido um desenvolvimento formal extremamente 

cuidado, a adopção de métodos de distribuição (bem como a respectiva 

verificação) significativamente mais exigentes que os requeridos para 

produtos e Sistemas comercialmente disponíveis (Jahl, 1991). 

Desta forma, segundo o ITSEC, a um produto ou sistema avaliado é 

atribuído um nível de segurança que representará o nível de confiança que os 

utilizadores poderão ter relativamente a ele. 
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 2.2.1.3 – Common Criteria 
 

O International Common Criteria for Information Technology Security 

Evaluation (conhecido como Common Criteria (CC)) constitui um esforço 

comum entre os Estados Unidos e a União Europeia para desenvolvimento 

de um conjunto de critérios de avaliação de segurança reconhecidos 

internacionalmente (Cugini, 1995), (Hickson, 1997), (Krutz e Vines, 2001). 

A primeira versão foi publicada em Janeiro de 1996 e a segunda em 

Dezembro de 1997, sendo submetida a aprovação na International 

Organization for Standardization (ISO) em 1998 e aprovada em 1999 como 

norma ISO/IEC 15408. 

O CC substitui gradualmente o americano TCSEC e o europeu ITSEC, 

assumindo-se como o critério de avaliação de segurança internacional. 

 Antes do aparecimento do CC, os mesmos produtos eram várias vezes 

avaliados, segundo vários critérios e diferentes esquemas de avaliação, 

dependendo do pais onde eram comercializados. O CC reduziu tais 

exigências dispendiosas e emergiu, desta forma, como a norma internacional 

com o principal objectivo do reconhecimento mútuo de certificados de 

avaliação, em países cooperantes, eliminando a necessidade de reavaliações 

do mesmo produto e prevenindo a duplicação de esforços de avaliação 

(Hickson, 1997). 

De forma semelhante ao ITSEC, o CC expande a visão de 

confidencialidade, integridade e disponibilidade, direccionando-se mais 

explicitamente a requisitos comerciais e militares.  

Tal como o ITSEC, o CC separa funcionalidade de garantia. Um 

determinado produto ou sistema é avaliado segundo um específico ST -  o 

principal documento técnico de orientação do CC que especifica 

funcionalidades de segurança -  ou segundo uma combinação de Perfil de 

Protecção (PP) combinado com um ST. Durante a avaliação, o produto ou 

sistema em causa é conhecido como Target of Evaluation (TOE). Os TOE 

podem ser, por exemplo, SO, redes de computadores, sistemas distribuídos 

ou aplicações (Cugini, 1995). 

O CC define sete níveis de segurança (de EAL1 a EAL7), 

representando graus de confiança na segurança do produto ou sistema. O 
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nível EAL7 representa o nível mais alto de confiança e EAL1 o nível que 

requer o mínimo de testes funcionais. 

 Os resultados da avaliação poderão servir para ajudar consumidores a 

determinar se um produto ou sistema tem segurança suficiente, relativamente 

à aplicação a que será submetido e se os riscos de segurança implícitos ao 

seu uso serão toleráveis. 
 

A tabela 1 apresenta o resultado de um esforço para encontrar a 

correspondência entre os níveis de segurança dos diferentes critérios (CC, 

TCSEC e ITSEC). 

Critérios Níveis de segurança 

TCSEC D - C1 C2 B1 B2 B3 A1 

ITSEC E0 - E1 E2 E3 E4 E5 E6 

CC - EAL1 EAL2 EAL3 EAL4 EAL5 EAL6 EAL7 
 

  Tabela 1- Correspondência entre níveis de segurança de diferentes critérios  
  Adaptada de Smith (1999) 

 

 

 2.2.1.4 – BS7799 e ISO/IEC 17799 
 

É sobejamente reconhecido que um dos maiores problemas 

relacionado com a segurança, reside naquilo que se convencionou designar 

por engenharia social e no elo mais fraco – o ser humano. Ao mesmo tempo 

que são desenvolvidas continuamente melhores tecnologias de segurança 

dificultando a exploração de vulnerabilidades técnicas, os atacantes irão 

explorar cada vez mais o elemento humano (Mitnick e Simon, 2002). 

Por outro lado, a identificação do conjunto mais eficaz de controlos de 

segurança constituiu, desde sempre, um problema. A análise e gestão de 

risco foi, desde sempre, reconhecida como a aproximação mais eficaz face a 

tal problema. Os manuais contendo boas práticas de segurança são vistos 

como uma solução alternativa para a identificação de um mínimo de controlos 

de segurança solicitados por uma organização (von Solms, 1999).  

A segurança contudo, não é um produto, é um processo. Assim, é de 

especial importância que todos os procedimentos para a sua implementação 
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sejam acompanhados de metodologias específicas e adequadas ás 

respectivas finalidades (Schneier, 2000). 

Por estas razões, o estabelecimento de uma norma, reconhecida 

internacionalmente, de práticas e políticas de Segurança revestiu-se de 

enorme importância. 

O Code of Practice for Information Security Management (CoP) foi 

desenvolvido pelo Department of Trade and Industry (DTI) do Reino Unido, 

com a colaboração de um grupo de organizações internacionais. Inicialmente 

publicado em Setembro de 1993, baseou-se numa compilação das best 

practices de segurança de informação utilizadas em várias companhias 

internacionais de renome. Em 1995, o CoP tornou-se numa norma Britânica – 

BS7799, pelo British Standard Institute (BSI) (Kearvell-White, 1996), (Barnard 

e von Solms, 2000). 

 A norma BS7799 contem um conjunto de controlos de segurança e 

práticas de gestão de segurança de informação, para suporte de organismos 

governamentais e indústrias, na implementação e desenvolvimento de 

sistemas de informação, o que originou que organizações em todo o mundo 

se apercebessem de que a norma fornecia uma interessante linguagem 

comum relativamente à gestão de segurança da informação (Carlsson, 2001).  

A BS7799 encontra-se dividida em duas normas distintas: 

• BS 7799-1 – Código de Práticas para Segurança de Informação; 

• BS 7799-2 – Especificações para Sistemas de Gestão de Segurança 

de Informação. 

 

 O interesse suscitado pela BS7799-1 levou a que, em Dezembro de 

2000, fosse submetida à ISO, motivando a publicação da norma ISO/IEC 

17799, entretanto revista em 2005. 

  A norma ISO/IEC 17799 especifica um conjunto de controlos 

estruturados em secções e tem como propósito prover uma base comum 

para o desenvolvimento de normas de segurança organizacionais e de 

práticas de gestão de segurança de informação. Assume-se essencialmente 

como uma norma internacional de gestão de segurança de informação 

(Carlsson, 2001). 



      CAPÍTULO 2 – NORMAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA 
 

 27 

Para a norma ISO/IEC 17799 segurança de informação encontra-se 

intimamente ligada à preservação de: 

• Confidencialidade – (C) Assegura que a informação está apenas 

acessível a utilizadores autorizados; 

• Integridade –  (I) Salvaguarda a exactidão da informação e métodos 

de processamento; 

• Disponibilidade – (A) Assegura que utilizadores autorizados têm 

acesso à informação e recursos associados, quando necessário. 

 

A norma encontra-se dividida em 12 secções diferentes, cada uma 

relacionada com uma área ou tópico: 

• Classificação de Risco; 

• Políticas de Segurança; 

• Segurança da Organização; 

• Controlo de Recursos; 

• Segurança de Pessoas; 

• Segurança Física e do Ambiente; 

• Gestão de Operações e Comunicações;  

• Controlo de Acessos; 

• Aquisição, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de 

Informação;  

• Gestão de Incidentes de Segurança de Informação; 

• Gestão da Continuidade de Negócio; 

• Conformidade. 

 

 

 2.2.2 – Metodologias de Avaliação 
 
 

As metodologias para realização de avaliações de segurança diferem 

consoante os critérios adoptados. Essas diferenças afectam as regras dos 

avaliadores, patrocinadores e responsáveis pela implementação, o custo e 
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duração das avaliações e os recursos necessários para suportar e efectuar 

as avaliações.  

 

 

      2.2.2.1 – TCSEC  
 

A NCSC, pertencente à National Security Agency (NSA), realizou 

avaliações de segurança nos Estados Unidos, segundo a égide do Trusted 

Product Evaluation Program (TPEP) e, a produtos que completaram com 

sucesso o programa, foi atribuída uma classificação TCSEC, colocada no US 

Evaluated Products List (EPL). 

Nesse processo foram naturalmente utilizados critérios predefinidos, 

nos quais se baseia a avaliação de qualquer produto. Durante o processo, o 

TCSEC foi utilizado como um guia técnico para avaliação total do produto 

(TCSEC, 1985). 

Terminada a avaliação, o produto foi classificado de acordo com a 

escala definida pelo TCSEC. 

O TCSEC concentra-se sobretudo na funcionalidade dos controlos de 

Segurança propostos e na sua correcta instalação. O ambiente operacional 

no qual o produto irá ser utilizado não é tido em conta (Barnard e von Solms, 

1998). 

 

 

 2.2.2.2 – ITSEC  
 

No Reino Unido, laboratórios comerciais realizaram avaliações 

segundo o UK IT Security Evaluation and Certification Scheme sob a 

vigilância de um corpo governamental conhecido como Certification Body 

(CB). 

Se uma organização pretende que o ITSEC realize uma avaliação de 

um produto ou sistema, terá de proceder à identificação prévia de todo o tipo 

de ameaças existentes no ambiente em causa. É identificado um conjunto de 

mecanismos de segurança a ser introduzido no produto para protecção, face 

ás ameaças identificadas. Em seguida, a organização solicita ao ITSEC que 
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avalie o produto para um determinado nível de segurança predefinido. Face a 

isto, o ITSEC assegurar-se-á que todos os mecanismos de segurança 

identificados foram efectivamente integrados no produto, correctamente 

instalados e que são os adequados face à protecção do produto contra as 

ameaças identificadas (Hickson, 1997). 

O rigor com que a avaliação é realizada é ditado pelo nível de 

segurança solicitado para o produto. Desta forma, será certificado que os 

mecanismos de segurança propostos são adequados para a protecção eficaz 

da organização contra as ameaças identificadas e que tais mecanismos 

foram testados de acordo com um nível de confiança específico. (von Solms, 

1999). 

O esquema utilizado pelo ITSEC – Information Technology Security 

Evaluation Manual (ITSEM) – define claramente o processo de avaliação dos 

produtos. É um documento técnico, resultante do esforço internacional de 

vários países na harmonização de um conjunto de métodos de avaliação 

existentes que complementa o ITSEC e que contém detalhes suficientes para 

permitir uma equivalência técnica das avaliações realizadas em diferentes 

ambientes, de índole comercial ou governamental. 

Este documento reforça a importância da independência das 

avaliações em relação a pressões de natureza comercial de algum 

patrocinador ou responsável pelo desenvolvimento de um TOE (Hickson, 

1997). 

No final de uma avaliação ITSEC bem sucedida, o CB emite um 

relatório e um certificado baseado nas análises efectuadas e o produto ou 

sistema recebe um nível de classificação. 

 

 
 2.2.2.3 – BS 7799 e ISO/IEC 17799     
 

A norma BS 7799-1 contém apenas recomendações de segurança. 

Devido a esse facto, não é utilizada em processos de certificação.  

 A BS 7799-2 define um Sistema de Gestão de Segurança de 

Informação – Information Security Management System (ISMS), de acordo 
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com os controlos e objectivos de segurança definidos pelo BS 7799-1, que é 

objecto de certificação.  

Para a obtenção de uma certificação segundo esta norma, terá de ser 

seguido um modelo que está dividido em 5 fases: 

• Definição de uma política de Segurança; 

• Identificação de um TOE; 

• Identificação de um ST; 

• Avaliação; 

• Certificação. 

 

Assim que uma organização passe em todos os testes de avaliação, 

será certificada e os resultados publicados pelo United Kingdom 

Accreditation Service (UKAS) (Barnard e von Solms, 2000). 

Relativamente à norma ISO/IEC 17799, baseada na BS 7799-1, tal 

como esta e devido à mesma razão, não é utilizada para certificação.  

 

 
 2.2.2.4 – Common Criteria  
 

O CC tem um esquema de avaliação semelhante ao ITSEC, sob a 

vigilância do Communications-Electronics Security Group (CESG) no Reino 

Unido, do NSA nos Estados Unidos e dos respectivos órgãos governamentais 

de cada país signatário do CC. 

Aos produtos ou sistemas que completem com sucesso uma avaliação 

CC é atribuído um nível de classificação e são colocados numa lista de 

produtos certificados. 

Tal como no ITSEC, também o CC possui um documento técnico – o 

Common Evaluation Methodology for Information Technology Security (CEM) 

– que providencia orientação relativamente a esquemas e metodologias de 

avaliação, definindo o processo de avaliação e certificação de produtos ou 

sistemas, nomeadamente através da descrição de: 

– Objectivos, convenções, organização e terminologias; 

– Tarefas gerais e relevantes a todas as actividades de Avaliação; 
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– Metodologias para a avaliação das PP e dos ST e dos níveis de 

segurança (CEM, 1997). 

 

Um dos principais princípios de desenvolvimento do CC baseia-se no 

reconhecimento mundial dos seus certificados.  

 

 

 2.2.3 – Conclusões 
 
 

A norma ISO/IEC 15408 (CC) é uma norma técnica, para produtos e 

sistemas. Assenta em definições técnicas de componentes de segurança, 

visando um processo de avaliação de produtos e sistemas. Serve para definir 

e avaliar requisitos de segurança de produtos e não de organizações.  

Não contem critérios de avaliação de segurança para medidas de 

segurança administrativas, não relacionadas directamente com medidas de 

segurança de TIC. Contudo, é reconhecido que parte significativa da 

segurança de um TOE poderá, não amiúde, ser alcançada através de 

medidas de controlo organizacional, físico, de pessoal e de procedimentos 

(ISO/IEC 15408,1999).  

 A norma ISO/IEC 17799 é uma norma de gestão para organizações. 

Sendo uma norma sobretudo conceptual, assume-se mais como um conjunto 

de recomendações, e não uma norma técnica ou assente em qualquer 

metodologia para avaliação de sistemas ou produtos. Refere-se a 

mecanismos organizacionais para garantir a segurança da Informação, não 

definindo, contudo, o que é uma avaliação de segurança (Carlsson, 2001). 

 Cria uma linguagem comum de segurança, em organizações, 

independentemente do seu tamanho ou âmbito. Centrada no risco em vez 

das tecnologias, consiste num método genérico utilizado para definir, 

implementar e gerir, numa organização, uma política de segurança 

consistente, baseada em gestão de risco (Biennier e Favrel, 2005). 

Descreve controlos de segurança a implementar para protecção da 

informação contra ameaças internas ou externas, mas não descreve como o 
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fazer tecnicamente. Contudo, a implementação de tais controlos pressupõe 

também a utilização de diversos produtos ou soluções de segurança, cuja 

eficácia e garantias devem ser devidamente comprovadas através de 

avaliações (CC) e traduzidas pelos níveis de segurança de tais produtos. 

Relativamente à avaliação e certificação em SIs complexos, 

actualmente, não existe uma metodologia, reconhecida internacionalmente, 

para realização de auditorias a organizações com o intuito de verificação de 

conformidades relativamente à norma ISO/IEC 17799. Tal situação deverá 

modificar-se num futuro muito próximo estando prevista a publicação da 

norma ISO 27001, fruto da revisão realizada à BS 7799-2.  

Até lá, as organizações que pretendam obter uma certificação, 

implementam controlos seguindo a norma ISO/IEC 17799 e obtêm a 

certificação segundo a BS 7799-2 (Carlsson, 2001). 

Segundo a norma ISO/IEC 17799, é essencial que uma organização 

execute uma análise de risco, para determinação das ameaças e do valor 

dos recursos existentes o. Apenas desta forma é possível, posteriormente, 

seleccionar e implementar os controlos apropriados, para mitigação dos 

factores de risco identificados.   
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CAPÍTULO 3 – GESTÃO DE RISCO 
 

 

 

Neste capítulo é feita uma abordagem teórica ao processo de gestão de risco 

e é descrita a metodologia de análise de risco desenvolvida durante este 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 – Introdução 
 
 

Segundo a norma ISO/IEC 13335, define-se risco como o potencial de 

determinada ameaça explorar vulnerabilidades de um recurso ou conjunto de 

recursos causando danos a uma organização. É medido em termos da 

combinação da probabilidade de ocorrência de um evento e suas 

consequências. Gestão de risco é um processo que consiste na 

identificação, controlo, eliminação ou minimização de certos eventos que 

possam afectar os recursos de um sistema.   

Já Tittel et al. (2003) refere gestão de risco como um processo 

detalhado de identificação de factores que podem contribuir para danificar ou 

revelar informação confidencial, avaliando-os em relação ao valor da 

informação e do custo de implementação de soluções e controlos para 

mitigação ou redução do risco. 
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Independentemente da definição, na caracterização deste processo 

são empregues um vasto leque de terminologias que importa aqui definir:  

• Recurso - algo com valor para uma organização (ISO/IEC 13355, 

2004). Pode assumir a forma de informação, um processo, um produto, uma 

base de dados, software, hardware, etc. Neste contexto, a organização 

entende que o seu valor justifica que sejam tomadas medidas no intuito da 

sua protecção, pois a sua perda, modificação ou revelação, podem acarretar 

prejuízos de vária ordem, desde perdas financeiras, de produtividade, de 

lucros, de reputação da organização, entre outras consequências 

imensuráveis; 

 

• Ameaça – Causa potencial de um incidente que poderá resultar em 

danos para um sistema ou organização (ISO/IEC 13355, 2004). 

 

Uma ameaça nunca poderá ser completamente eliminada embora se 

possa reduzir substancialmente a probabilidade da ocorrência de ataques 

associados, ou mitigar o seu impacto (Hamilton, 1999). 

Existem vários tipos de ameaças e a sua origem é diversa. Algumas 

classificações foram já introduzidas. Segundo Pfleeger e Pfleeger (2002), as 

ameaças podem ser de quatro tipos: 

§ Intercepção – Obtenção de acesso não autorizado a recursos; 

§ Interrupção – Perda ou indisponibilidade de recursos; 

§ Modificação – Acesso não autorizado e alterações provocadas 

a recursos; 

§ Fabricação – Inserção não autorizada de objectos falsos ou 

maliciosos em recursos. 

 

• Vulnerabilidade – Uma fraqueza de um recurso ou grupo de recursos 

que poderá ser explorada por uma ou mais ameaças (ISO/IEC 13355, 2004). 

As vulnerabilidades podem assumir a forma de erros (de construção) e falhas 

em aplicações de software ou configurações incorrectas de sistemas e 

recursos. 
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Com a massificação das TIC, o número de vulnerabilidades tem vindo 

a aumentar, como atesta a tabela 2: 

Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Vulnerabilidades 171 345 311 262 417 1090 2437 4129 3784 3780 
 

  Tabela 2 – Estatísticas CERT – Vulnerabilidades comunicadas ao CERT/CC  
  Fonte CERT/CC (2005) 

 
• Impacto – O resultado de um incidente de segurança da informação 

(ISO/IEC 13355, 2004); 

 

• Controlo – Mecanismo para gestão de risco, incluindo políticas, 

procedimentos ou estruturas organizacionais que podem ser de natureza 

administrativa, técnica, de gestão ou legislativa (ISO/IEC 17799, 2005). 

  

 Segundo Santos (2002), é útil definir um modelo (figura 2) para ajudar 

a compreender melhor a problemática da segurança da informação. 

 
 Figura 2 – Modelo para a segurança da informação 

 

De acordo com este modelo, um sistema de segurança deverá 

começar por estudar devidamente as ameaças e as vulnerabilidades da infra-
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estrutura de suporte, avaliar o impacto ou custo de eventuais ataques e 

definir e implementar as medidas adequadas de dissuasão, detecção, 

prevenção e correcção. 

O processo de gestão de risco encontra-se ilustrado na figura 3 e tem 

por objectivo minimizar os riscos a que o sistema de informação está sujeito. 

Tipicamente, esse processo inclui as seguintes fases: análise, planeamento, 

implementação – durante a qual os planos de segurança são postos em 

acção e avaliação (Dhillon, 1997). 

 

                                 

                               Figura 3 - Processo de gestão de risco 
                Adaptado de Microsoft (2005A) 
 

• Fase de Análise ou classificação do risco (figura 4) - Deve incluir 

uma aproximação sistemática de estimação da magnitude dos riscos – sub 

tarefa habitualmente designada por análise de risco – e a comparação 

desses riscos com critérios considerados relevantes para a organização, para 

determinar a sua significância – sub tarefa habitualmente designada por 

avaliação do risco (ISO 17799); 
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• Fase de planeamento (figura 4) – Identificação e selecção dos 

controlos apropriados face ao risco anteriormente determinado; 

 

                       

                    Figura 4 – Modelo de risco – Fases de análise e planeamento 
                       Adaptada de Tregear (2001) 

 
• Fase de implementação – Fase em que são implementados os 

controlos seleccionados na fase anterior; 
 

• Fase de avaliação e monitorização – É realizada a avaliação da 

eficácia dos controlos implementados. 

 

 

 3.1.1 – Classificação do risco 
 
 

De acordo com a norma ISO/IEC 17799, a classificação do risco deve 

identificar, quantificar e agrupar, segundo prioridades, os riscos de acordo 

com critérios de aceitação e objectivos relevantes para a organização. Os 

resultados obtidos deverão servir de suporte a acções de gestão de riscos de 

segurança e implementação de controlos adequados. 

A classificação do risco assume-se como a primeira tarefa numa 

metodologia de gestão do risco, sendo utilizada pelas organizações para 
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determinar a extensão do potencial das ameaças e o risco a elas associado, 

num determinado sistema (Stoneburner et al., 2002). 

  

 

 3.1.1.1 – Análise de risco 
 

Análise de risco é um processo que consiste na recolha de factos, 

estimativas e realização de cálculos para geração de resultados que 

expressem, de alguma forma o valor do risco (quer seja quantitativo, quer 

seja qualitativo). 

Para efectuar uma análise de risco é vulgar sistematizar o processo no 

seguinte conjunto de tarefas:  

• Identificação e classificação dos recursos, com o propósito de 

estabelecer prioridades em futuras investigações e identificar a protecção 

apropriada, baseada no valor do recurso em causa (monetário ou em termos 

de criticidade ou sensibilidade); 

 

• Identificação das ameaças que poderão afectar a segurança de 

operações, procedimentos e recursos da organização. Deve ser igualmente 

estimada a probabilidade de ocorrência de acidentes associados, baseada 

em informação histórica, pesquisas ou julgamento de determinados 

indivíduos, entidades ou organizações (Tregear, 2001). 

Tal probabilidade poderá igualmente ter em conta o próprio historial de 

incidentes de segurança, na organização. Contudo, a natureza de futuros 

ataques e técnicas associadas é imprevisível, devido à rápida evolução neste 

domínio, o que sugere a necessidade de reavaliações periódicas, a definir; 

 

• Detecção e análise de vulnerabilidades que poderão ser exploradas 

pelas potenciais fontes de ameaças. Podem ser de índole organizacional ou 

técnica.  

 A análise de vulnerabilidades organizacionais examina um sistema e 

determina as falhas existentes, nos modos de actuação, por parte dos 

funcionários da organização, tendo como referência normas, ou políticas e 
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procedimentos estabelecidos pela organização. A análise de vulnerabilidades 

técnicas utiliza ferramentas de software apropriadas para a detecção de 

falhas na rede e seus elementos, nos SOs, no software, no hardware e 

respectivas configurações, gerando, no final, um relatório técnico que 

inumera as vulnerabilidades, e, por vezes, a forma de as corrigir (Hamilton, 

1999); 

 

• Cálculo do risco existente. Existem diversas maneiras de medir e 

representar o risco.  

 

Os métodos utilizados para efectuar uma análise de risco podem ser 

qualitativos ou quantitativos, baseados (ou não) em software, unidimensionais 

ou multidimensionais ou uma combinação destes. O processo de medição do 

risco deverá ser consistente e definido pela metodologia de análise de risco 

adoptada pela organização. Análises de risco quantitativas estão 

normalmente associadas à medição de riscos tendo em vista as eventuais 

perdas monetárias. Análises de risco qualitativas medem o risco em termos 

de qualidade, de acordo com determinada escala definida, associando-se, 

normalmente, à necessidade de tomada de consciência e responsabilização. 

Um dos aspectos mais importantes neste processo é a representação da 

magnitude do risco, que deverá ser suficientemente elucidativa para, mais 

tarde, serem devidamente equacionadas as várias medidas de mitigação do 

risco (FIPS 191,1994).  

Na tabela 3 estão representados alguns métodos publicados e uma 

sua classificação, proposta por Karabacak e Sogukpinar (2005): 
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Método Caracterização Autor 

TUAR Quantitativo (Bilbao, 1992) 

RaMEX Qualitativo  (Kailley e Jarratt, 1995) 

Buddy 

System 
Quantitativo / Suportado por software (Jenkins, 1998) 

Cobra Qualitativo / Suportado por software (C&A Systems Security, 2000) 

CRAMM 
Quantitativo / Suportado por software 

Baseado na norma BS7799 

(Central Computer and 

Telecommunications Agency, 2001) 

CORA 

 (v 6.2) 

Quantitativo / Suportado por software 

Baseado na norma NIST 800-30 

(International Security Technology, 

2004) 
   

  Tabela 3 – Vários métodos de análise de risco 
   

Uma análise quantitativa estima o custo monetário do risco tendo em 

conta a probabilidade de ocorrência de um evento que cause danos à 

organização e os custos das potenciais perdas. Nas aproximações 

qualitativas, naturalmente mais simples de obter, apenas é necessário o uso 

da estimação de potenciais perdas (Tregear, 2001). 

Na tabela 4 são apresentadas algumas vantagens e desvantagens de 

utilização de ambos os métodos, segundo Suh e Han (2003): 

 

 Métodos Quantitativos Métodos Qualitativos 

Aplicabilidade a todos os recursos Forma simples de calcular o risco 

Fundamentados em fórmulas 

matemáticas e estatísticas 

Úteis quando o valor dos recursos é 

irrelevante ou desconhecido 

V
A

N
TA

G
EN

S 

Fornecem suporte a decisões 

baseadas em análise custo/benefício 
Menor consumo de tempo 

Dificuldades na valorização de 

recursos imensuráveis 
Pouco particularizados 

Dificuldades na estimação de 

probabilidades de ocorrências 

Não fornecem suporte a decisões 

baseadas em análise custo/benefício 

D
ES

V
A

N
TA

G
EN

S 

Maior consumo de tempo Obtenção de resultados subjectivos 
           

         Tabela 4 – Vantagens e desvantagens da análise de risco quantitativa e qualitativa  
           

Dependendo da utilização de uma ou outra metodologia, diferentes 

formas de cálculo de risco são utilizadas. Os métodos quantitativos 

normalmente calculam o custo dos danos e a expectativa de perda anual 

para cada ameaça. Os métodos qualitativos assumem que uma perda não 
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pode ser expressa em valores monetários ou eventos discretos e tendem a 

expressar o risco em termos de variáveis descritivas (utilizando escalas de 

Likert, por exemplo), baseadas no conhecimento e julgamento de um 

analista. Tais métodos podem incluir técnicas com as de Delphi, métricas 

fuzzy, e questionários (Suh e Han, 2003). 

Segundo uma perspectiva quantitativa, o risco é um valor mensurável 

que exprime a exposição a que a informação está sujeita, sendo expressa, de 

uma forma genérica, pela seguinte fórmula fundamental: 

Risco  = P * L  
Em que P é a probabilidade de ocorrência de um evento e L 

representa a perda motivada por essa ocorrência (McEvoy e Whitcombe, 

2002), (Karabacak e Sogukpinar, 2005), (Tsiakis e Stephanides, 2005). 

A determinação de P afigura-se delicada de obter, pois normalmente é 

baseada em relatórios e estatísticas de ocorrência de incidentes, na 

organização ou em outras organizações, correspondendo a factos que em 

muitas ocasiões podem não espelhar a realidade actual, na organização. 

A determinação de L assenta no valor dos recursos baseado nos 

respectivos custos de substituição e não mede o impacto das perdas 

relativamente à continuidade operacional, na organização, que acarreta 

igualmente custos, muitas vezes dificilmente mensuráveis (danos causados à 

reputação de uma organização, afectação da confiança de clientes, etc.) (Suh 

e Han, 2003). 

 

 

 3.1.1.2 – Avaliação do risco 
 

A avaliação do risco consiste na comparação de resultados obtidos por 

meio da análise de risco e determinado referencial ou critério de aceitação, 

para determinação de aceitabilidade do risco actual. Os critérios em causa 

podem ser políticas da organização, requisitos técnicos de segurança, 

fiabilidade e desempenho ou normas gerais existentes (FIPS 191, 1994). 
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        3.1.2 – Planeamento e selecção de controlos 
 
 
 Uma vez conhecida a situação da organização em termos de risco, é 

chegado o momento de definir as medidas que deverão ser postas em 

prática, para aumentar a segurança, procedendo-se à identificação e 

selecção de controlos (Silva et al. 2003). 

De acordo com Tittel et al. (2003), existem quatro tipos de 

estratégias a adoptar em relação ao risco existente: 

• A aceitação do risco. É uma decisão fundamentada pelos órgãos de 

gestão, tendo em conta a análise custo/benefício realizada e após ter-se 

concluindo que o valor do custo de implementação dos controlos supera 

largamente o custo das possíveis perdas; 

 

• A mitigação do risco que consiste na implementação dos controlos 

julgados mais adequados para prevenir ou minimizar o impacto das ameaças 

e reduzir o risco a níveis aceitáveis. Esta á a estratégia mais utilizada pelas 

organizações; 

 

• A transferência do risco. Nestes casos, a organização não reduz 

directamente o risco mas este é endossado a outras organizações 

(seguradoras). Em caso de ocorrência de incidentes de segurança, a 

organização é compensada monetariamente; 

 

• A rejeição do risco ocorre quando determinada organização despreza 

o risco existente, esperando que, se este for ignorado, nunca será explorado. 

É considerada uma estratégia pouco prudente e bastante perigosa. 

 

Uma vez implementados os controlos, o risco que ainda subsiste é 

denominado risco residual, sendo considerado aceitável pela organização. É 

de todo impossível afirmar ou defender que o risco pode ou poderá ser 

completamente controlado, seja qual for a estratégia utilizada e os controlos 

seleccionados. 
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 3.1.2.1 – Tipos de controlos  
 
 Existem vários tipos de controlos que devem ser implementados numa 

organização, para garantir algum nível de segurança da informação.  
 O modelo Security Action Cycle (Straub e Welke, 1998), compreende 

quatro etapas, cada uma abrangendo controlos específicos:  

• Dissuasão – A maioria dos prevaricadores são dissuadidos a actuar 

através de mecanismos como políticas de segurança -  documentos que 

incluem as intenções e prioridades de uma organização bem como uma 

descrição geral dos meios para alcançar tais objectivos, consequências e 

sanções a aplicar em caso de incumprimento.   

 As políticas de segurança definem os comportamentos correctos 

relativamente a vários tópicos enquadrando o papel que a segurança de 

informação desempenha nos objectivos da organização (Höne e Eloff, 2002). 

 

• Prevenção – Se a dissuasão se revelar ineficaz, são utilizados 

mecanismos de prevenção, tais como controlos de acesso físico e lógico, 

para evitar abusos de privilégios de acesso a sistemas e minimizar a 

possibilidade de ocorrência de incidentes. 

 

• Detecção – Através da utilização de determinados mecanismos, a 

organização detecta a ocorrência de incidentes de segurança e associa tais 

eventos ao respectivo responsável, permitindo assim a aplicação das 

sanções previstas; 
 

• Recuperação ou correcção – Após concretização de determinado 

incidente, as suas consequências devem ser tratadas e accionados controlos 

para restabelecimento da normalidade de funcionamento de sistemas. 
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 3.1.3 – Implementação de controlos 
 
 

O objectivo desta fase é assegurar que os controlos de mitigação 

seleccionados são implementados correctamente e fornecem a protecção 

adequada aos recursos da organização. São executados planos de 

implementação baseados na lista de controlos oriunda da fase de 

planeamento, para mitigar os riscos identificados na fase de análise. 

A implementação e teste dos controlos deverão ser realizados de 

forma estruturada. É importante garantir não apenas o correcto 

funcionamento de cada controlo mas igualmente o funcionamento simultâneo 

de todos os controlos considerados, pois podem existir incompatibilidades 

que os impeçam de serem implementados em conjunto, comprometendo todo 

o processo (FIPS 191,1994).  

 

 

 3.1.4 – Avaliação e monitorização 
 
 

O valor dos recursos de uma organização, a probabilidade de 

concretização das ameaças que pendem sobre os mesmos, o panorama 

tecnológico, organizacional e legislativo variam consoante o decorrer do 

tempo. Em adição, quando um sistema é implementado, a segurança nunca é 

perfeita, pois os utilizadores, de uma forma deliberada ou casual, acabam por 

descobrir sempre novas formas de subverter todo o processo. Tais factores 

tornam necessária a monitorização e revisão da aplicabilidade e eficácia dos 

controlos implementados para garantia da continuidade e aperfeiçoamento de 

todo o processo de implementação de segurança de informação numa 

organização (Höne e Eloff, 2002).  

As normas e critérios de avaliação de segurança de informação 

descritas no capítulo anterior assumem papel importante nesta fase, pois 

avaliam os requisitos de segurança existentes, entretanto implementados.  
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 A segurança da informação depende duma gestão racional dos riscos.  

A gestão de risco é um processo contínuo (ISO/IEC 17799, 2005). 

 
 
 
3.2 – Metodologia de análise de risco 
 
 
 3.2.1 – O ISRAM 

 
 
As metodologias de análise de risco foram extremamente afectadas 

pelas contínuas mudanças nas TIC, na última década, tendo sido formuladas 

várias aproximações, tanto qualitativas como quantitativas, a maioria das 

quais não alcançou o êxito esperado. 

 Actualmente e devido à complexidade dos SI, se os métodos de 

análise contiverem fórmulas e ferramentas estatísticas complicadas, o 

processo pode requerer a participação de especialistas e tornar-se bastante 

moroso. Igualmente, o processo em questão não deverá conter medidas 

qualitativas puras, sob a pena de obtenção de resultados demasiado 

subjectivos. 

 Um método actual para análise de risco deverá permitir a participação 

de elementos da própria organização (gestores e funcionários) no processo, 

devido à sua familiarização e conhecimento intrínseco dos sistemas em 

questão. 

 Desta forma, Karabacak e Sogukpinar (2005) propõem um método de 

análise de risco quantitativo - o ISRAM (Information System Risk Analysis  

Method) – baseado nas características descritas e na fórmula fundamental de 

risco  

Risco = P * L 
P é a probabilidade de ocorrência de uma ameaça; 
L é a consequência dessa ocorrência 
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O ISRAM é sobretudo um método quantitativo, de determinação do 

risco existente em organizações, através da preparação e condução de 

questionários. 

São conduzidos dois processo separados, relativos a cada um dos 

parâmetros da fórmula fundamental de risco (P e L). 

Na fase final dos processos, são elaborados questionários para 

determinação de P e L e é calculado o Risco. 

 

 

 3.2.2 – Descrição da metodologia desenvolvida 
 
 
 A metodologia de análise de risco desenvolvida e apresentada no 

presente trabalho é baseada no ISRAM e na fórmula de risco proposta.  

 Tal como no ISRAM, o cálculo de risco é suportado por duas fases 

principais: 

• O cálculo da probabilidade de ocorrência de ameaças numa 

organização; 

• O cálculo das perdas motivadas por tais ocorrências, expressa sob a 

forma do valor dos recursos da organização.  

 

Contudo e contrariamente ao ISRAM, apenas existe recurso a 

questionários no processo de determinação das perdas. O processo relativo 

ao apuramento da probabilidade de ocorrência de ameaças baseia-se em 

estatísticas de estudos e pesquisas e a análise técnica de vulnerabilidades; 

os processos não são considerados em separado pois para o cálculo da 

probabilidade de ocorrência de ameaças há recorrência a resultados 

provenientes do processo de cálculo do valor da informação. 

Após a análise de risco, o risco este é avaliado e são estudadas 

medidas de mitigação, mais tarde implementadas sob a forma de controlos 

técnicos e políticas de segurança específicas. As diversas etapas propostas 

pela metodologia para análise de risco descrevem-se a seguir. 
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 3.2.2.1 – Análise dos SI  
 

Os SI de uma organização compreendem não só a informação neles 

contida ou o hardware e software que constitui a configuração dos sistemas 

computacionais, mas também um sistema social formado pelas acções e 

relações entre utilizadores, bem como um conjunto de procedimentos de 

suporte. Sob esta perspectiva, os SI, para além da componente técnica 

possuem também uma dimensão social (Karyda et al., 2005). 

A metodologia que se apresenta não contempla uma análise à 

dimensão social mas apenas à componente técnica dos SI. Para tal, propõe-

se uma análise aos SI da instituição, assente na caracterização da infra-

estrutura tecnológica e dos processos automatizados existentes, sobretudo 

aqueles que lidam com informação crítica.  

 
 

 3.2.2.2 – Identificação dos elementos de informação 
 

A análise descrita na etapa anterior será complementada com o 

agrupamento dos elementos de informação dos SI – identificação dos 

recursos existentes na instituição. 

Tal será realizado por meio de uma metodologia de agrupamento dos 

elementos de informação em conjuntos homogéneos, baseada em vários 

critérios que representam características da informação (propriedade da 

informação, tipo de informação, sensibilidade da informação (CIA) e tempo de 

vida. A criação de conjuntos homogéneos de elementos de informação 

assume papel fulcral em todo o estudo, pois serve de base aos questionários 

a realizar, para determinação do valor da informação e ao cálculo da 

probabilidade de ocorrência de ameaças. 

 
 

 3.2.2.3 – Cálculo do valor da informação 

 

O objectivo desta etapa consiste no cálculo das perdas relativas ás 

ameaças, através de uma metodologia para determinação do valor da 
informação existente nos SI de uma instituição de ensino superior - baseada 
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em parâmetros associados à segurança de informação, com o intuito de a 

classificar.  

São considerados para o efeito a Confidencialidade (C), a Integridade 

(I), a Disponibilidade (A) como sendo os fundamentos e princípios em que 

esta assenta. É também considerada a Responsabilidade (R), pois assume 

igualmente acrescida relevância a existência de uma clara identificação dos 

proprietários de Informação numa organização, ou seja, dos responsáveis 
pela sua criação, manutenção, disponibilização e destruição.  

Pretende-se, desta forma, inferir o impacto que a perda da informação 

poderá causar, em cada uma destas dimensões. 

O processo de cálculo do valor da informação utiliza o método de 

Delphi como forma de obtenção de consenso entre um grupo de 

especialistas, acerca da matéria em causa, por meio do recurso a uma série 

de questionários, baseados no agrupamento dos elementos de informação da 

etapa anterior. São depois estruturados e endereçados a diversos 

participantes – elementos pertencentes à instituição -  via correio electrónico, 

durante um espaço temporal reduzido, sob pena de alteração das variáveis 

inerentes. 

Por meio dos questionários é obtida a agregação final dos elementos 

de informação, devido ás opiniões dos especialistas que participam no 

estudo.  

No final e através de utilização de métodos estatísticos simples, é 

possível inferir o valor da informação existente nos SI da instituição, segundo 

cada uma das dimensões CIAR.  

 

 

 3.2.2.4 – Cálculo da probabilidade de ocorrência de ameaças 
 

A determinação final da probabilidade de ocorrência de ameaças é o 

resultado da detecção/análise de vulnerabilidades, da identificação e da 

classificação das ameaças que pendem nos SI da instituição. 

Através da utilização de software específico, são detectadas as 

vulnerabilidades de índole técnica dos SI e gerados relatórios detalhados, 
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relatando as vulnerabilidades específicas de SO, aplicações de software e 

erros (ou omissões) de configuração de sistemas. As vulnerabilidades 

relativas à componente social não são consideradas. 

 A identificação de ameaças é cometida por meio de estudo de um 

relatório de referência e da análise de vulnerabilidades anteriormente 

efectuada. Dos relatórios é seleccionado um conjunto de ameaças e sua 

probabilidade de concretização. As ameaças são classificadas segundo as 

várias dimensões CIAR após o que, tendo em conta as vulnerabilidades 

técnicas detectadas (que podem conduzir a concretização de ameaças) e a 

agregação final dos vários elementos de informação (obtida no estudo Delphi) 

é elaborado um quadro contendo as várias ameaças escolhidas e suas 

probabilidades de ocorrência. 

Atendendo à classificação CIAR das ameaças, o quadro elaborado é 

decomposto em vários quadros que representam a probabilidade de 

ocorrência das ameaças segundo cada uma das dimensões em particular. 

 

 

 3.2.2.5 – Cálculo do risco  

 
Após conclusão dos processos anteriores, procede-se ao cálculo do 

risco segundo a fórmula fundamental adoptada. O risco é calculado em 

função do valor da informação e da probabilidade de ocorrência de ameaças, 

relativamente ás dimensões consideradas – CIAR. 

Segue-se a avaliação do risco, baseada num referencial de risco a ser 

adoptado pela instituição e que irá permitir a classificação do risco e, 

consequentemente, definir as ameaças a mitigar. 

 
 
 3.2.2.6 – Selecção de controlos  

 
Tendo em conta a análise e avaliação de risco efectuadas, serão 

sugeridos controlos para mitigação do risco, propostos individualmente em 

relação a cada uma das ameaças, visando a mitigação do risco a níveis 
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aceitáveis e permitindo a elaboração e proposição de várias políticas de 

segurança a implementar na instituição. A figura 5 é uma representação da 

metodologia utilizada e das suas etapas: 

 

 

Figura 5 – Metodologia de análise de risco desenvolvida 
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CAPÍTULO 4 – O VALOR DA INFORMAÇÃO 
 

 

 

Neste capítulo é feita uma abordagem teórica ao valor da informação e ao 

método de Delphi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 - Introdução 
 
 

Vivemos num período conhecido como “a era da informação”, em que 

a informação é puxada, empurrada, arrastada, disseminada através de 

cabos, fibra óptica e outros dispositivos físicos. Estamos dependentes da 

informação como pessoas individuais, organizações e agências 

governamentais. A diferença relativamente a tempos idos reside no facto de 

que hoje, nos cognominados países desenvolvidos, existe maior dependência 

da informação e da alta tecnologia que nos permite comunicar e realizar 

negócios, globalmente, a altas velocidades. Actualmente, mais que nunca, a 

informação, sendo exacta e de mais rápido acesso – permite-nos o alcance 

de inúmeras vantagens. Tal aplica-se especialmente ás organizações, em 

particular o envolvido no mercado de competição global (Kovacich, 2003). 
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Tais organizações acreditam que a informação lhes forneça o impulso 

que necessitam para melhorar procedimentos e superar concorrentes de 

negócio. 

 Poder-se-á verificar com facilidade que a informação é um recurso 

cobiçado na nova economia. As organizações com capacidades superiores 

de a usarem de forma mais eficaz, aprofundam relações com os seus 

clientes, identificam oportunidades de crescimento, respondem e reagem 

mais rapidamente ás mudanças. Pelo contrário, aquelas que assim não 

procederem, perdem a capacidade para competir num mercado 

extremamente agressivo. 

Uma das maiores ironias desta era reside no facto que um crescente 

número de gestores, à medida que se vão consciencializando dos parâmetros 

de criticidade da informação para conduzir a organização ao sucesso, menos 

confiança possuem na forma como a utilizam e eficácia inerente. Assim, com 

frequência, apostam na aquisição das últimas novidades de software e 

hardware para mitigar e suavizar as suas ansiedades. A Internet e o CE 

agravaram este dilema - aumentando dramaticamente a quantidade de 

informação disponível e elevando o  valor inerente dessa informação. (Rollins 

et al., 2000). 

Por consequência, o aumento do volume de informação torna, por 

vezes, mais crítica a sua integração, análise e gestão (Dresley e Lacombe, 

1998). 
 As organizações estão imersas em informação e a maioria reconhece 

que o seu uso eficaz é central para o sucesso. Com esse intuito, expandem 

os seus data warehouses, actualizam as suas infra-estruturas tecnológicas, 

despendendo elevadas quantias nestes processos. Contudo, a maioria ainda 

não desenvolveu esforços suficientes no intuito de tratar a informação de 

forma estratégica, pois, na realidade, o seu uso actual destina-se 

essencialmente a suportar modelos de negócio, não possuindo estratégias 

adequadas e capazes de garantir qualquer tipo de vantagem competitiva. 

Normalmente, as organizações que afirmam possuir estratégias para a 

informação concordam que tal estará intimamente relacionado com 

estratégias de negócio. Não obstante e, para além disso, pouco mais há em 

comum, ou seja, estratégia de informação é definida de diversas formas, a 
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maioria das quais inconsistentes. É descrito um conjunto de componentes 

chaves, desde partilha de conhecimento a desenvolvimento de modelos 

analíticos. As organizações em que a informação é um recurso mais 

valorizado para o sucesso global do negócio tendem a incluir mais 

componentes nas suas estratégias do que as que valorizam menos a 

informação.   

Uma boa estratégia para a informação reside na forma que uma 

organização se posiciona para, utilizando de forma consistente e estruturada 

a informação, poder alcançar benefícios competitivos. Tal estratégia deverá 

desenvolver os meios que a organização emprega para colectar, criar e 

utilizar a informação, com o propósito de ajudar a alcançar os seus objectivos 

e identificar claramente os benefícios estratégicos que espera obter (Linder et 

al., 2001). 

 A tecnologia ajudou a tornar a informação mais acessível. Como 

resultado, isto afectou o valor que as pessoas endossam à informação. As 

novas tecnologias possibilitam igualmente novas formas de manipulação de 

informação inconcebíveis no passado, o que adicionou valor à informação. 

Ainda que tal aconteça, o valor que as pessoas dão à informação não é 

estático. Da mesma forma, diferentes indivíduos ou organizações podem 

atribuir diferentes valores à mesma informação. 

 Um dos maiores desafios que se coloca ás organizações é assegurar 

facilidade de acesso a uma vasto amplitude de informação, necessária para a 

realização eficaz de tarefas, bem como certificar que esta é correcta e isenta 

de erros, relevante, precisa, flexível, completa e, sobretudo, actualizada (Hurd 

e Nyberg, 2004). 

Se a informação for caracterizada desta forma, pode então ser valiosa 

e assumir carácter relevante sob diversos pontos de vista, permitindo redução 

de custos monetários, e de pesquisa; desenvolvimento de tecnologias e 

operações; poupança de tempo; maior suporte para tomadas de decisão mais 

eficazes a todos os níveis; maior e melhor suporte para serviços e operações; 

implementações mais rápidas de inovações; melhor conhecimento de 

necessidades e concorrentes, o que pode estimular superior conhecimento 

dos clientes, visando a sua satisfação (Dresley e Lacombe, 1998), (Hamill et 

al, 2005). 
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Apesar da percepção do valor que a informação fornece, a maioria das 

organizações não consegue quantificá-lo ou desenvolver ferramentas para o 

efeito. Na nova economia, o que é necessário para realmente retirar o 

máximo e real valor da informação? Como poderá a sua utilização ser 

devidamente medida de forma a ser gerida adequadamente?  

O problema reside no facto de que, até ao momento, os padrões que 

contribuem para o uso da informação permanecerem invisíveis. Um gestor 

poderá isolar e calcular as despesas em tecnologias, mas não conseguirá 

medir os aspectos humanos qualitativos advindos do uso da informação, dos 

sistemas e práticas de gestão desenvolvidas pelas pessoas da organização e 

seus comportamentos e valores que reflectem as suas acções em relação à 

informação. E enquanto não se conseguir medir o uso da informação, esta 

não poderá ser gerida convenientemente (Rollins et al., 2000). 

 
 
 
4.2 - Sensibilidade da Informação 
 

 
Contudo a informação é uma moeda de duas faces, podendo assumir-

se como uma das substâncias mais perigosas para a humanidade. O seu uso 

ou abuso pode derrubar governos, destruir organizações e causar danos 

pessoais inqualificáveis. Desta forma, não admira que necessite de ser 

tratada com segurança, dentro de certos limites. A informação tem valor 

positivo quando é utilizada como recurso para auxiliar determinada 

organização a atingir os seus objectivos; tem valor negativo quando é 

utilizada de forma prejudicial, nas mãos erradas.  

A sua protecção deverá permitir um equilíbrio de valores e 

acrescentar-lhe valor. Isto significa que do ponto de vista de segurança, deve-

se explicitamente ter em conta o valor da informação para verificar se um 

possível investimento não será largamente superior ao valor dos recursos 

que determinamos proteger. Qualquer tipo de implementação de medidas de 

segurança, em determinado contexto, deverá sempre principiar pelo 

entendimento da importância e relevância da informação em questão e 
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considerar a segurança dos sistemas de informação como um processo que 

representa uma mais valia extremamente significativa para qualquer 

organização (Dobson, 1994). 

A importância da protecção e segurança da informação continua a 

crescer exponencialmente, à medida que nos tornamos mais e mais 

dependentes da tecnologia e assume valor acrescentado devido ao aumento 

de ameaças a sistemas e à informação que estes contêm, processam, 

apresentam e transmitem, devido ao aumento de conectividade entre estes 
(Kovacich, 2003). 

A informação apenas retém o seu potencial de endossar valor se a sua 

confidencialidade, integridade e disponibilidade puderem ser salvaguardadas 

(tabela 5). Infelizmente, existem um número crescente e cada vez mais 

significativo de factores que ameaçam a segurança de informação, nas 

organizações (Quigley, 2005). 

 

 

Deloitte & Touche Escala 1 – 3 Ernst & Young 

1 Disponibilidade 2 
3 Confidencialidade 3 
2 Integridade 1 

                         

                 Tabela 5 – Fortune500 – Importância da sensibilidade da informação  
                 Adaptado de Peltier (1998) 
 

                     Nota: 1 = mais importante, 3 = menos importante 

 

Contudo, antes de se estabelecerem medidas de protecção 

adequadas respeitantes aos recursos em causa em determinado contexto, 

deverá ser estabelecido um mecanismo que permita que, de alguma forma, 

inferir o seu valor. Um sistema de classificação de informação que obedeça a 

uma metodologia adequada e que assente no senso comum, no 

conhecimento da cultura organizacional e na sensibilidade associadas à 

informação, assumir-se-á como uma vantagem significativa, para a maioria 

das organizações (Peltier, 1998).  
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4.3 – O Método de Delphi 
 
 

O método de Delphi foi desenvolvido nos anos 60 pela Rand 

Corporation, em Santa Mónica, Califórnia. O seu nome é baseado na 

mitologia grega e no oráculo de Delphi onde os feiticeiros previam o futuro 

utilizando vapores alucinogénicos e entranhas de animais. 

Os investigadores envolvidos nesse processo (Helmer, Dalkey, 

Rescher, entre outros) tinham como principal objectivo explorar a utilização 

de um painel de especialistas para realização de previsões futuristas, 

nomeadamente no campo das tecnologias militares. O método foi igualmente 

concebido com o intuito de substituir as tradicionais reuniões presenciais, 

onde os especialistas em determinadas matérias tentavam sobrepor as suas 

opiniões, não se atingindo, por vezes, o consenso desejado (Gordon, 1994). 

Descreve uma aproximação a uma colaboração de grupo planeada 

para explorar a opinião de especialistas. Os problemas aos quais o método é 

aplicado são, na sua generalidade, complexa e com falta de uma solução 

imediata. O método permite a individuais expressarem e defenderem as suas 

opiniões acerca de possíveis soluções, com a ajuda de um painel que 

delimita o espaço do problema (Pike, 2001). 

É constituído um painel de especialistas na matéria sobre a qual 

queremos investigar, que se pode encontrar geograficamente disperso. Desta 

forma, é fomentado um verdadeiro debate versando atingir consenso acerca 

de determinado assunto, independentemente das personalidades envolvidas 

e da sua influência. O anonimato é uma das características deste método e 

os participantes desconhecem totalmente a composição dos restantes 

elementos do painel. As opiniões expressas pelos especialistas assumem 

peso idêntico para os resultados finais (Gordon, 1994). 

Em geral, o método consiste na obtenção de respostas individuais a 

uma série de perguntas pré-formuladas através de um questionário ou 

qualquer outra técnica de comunicação formal. Por meio da realização de 

uma ou mais iterações do e garantindo, ao mesmo tempo, feedback 
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controlado da informação aos especialistas, entre as rondas, pelo 

responsável da gestão do exercício, é possível a obtenção de resultados 

sustentáveis, recorrendo a tratamento estatístico entre as rondas e no final do 

exercício (Dalkey, 1969).  

Os questionários são elaborados para obter e desenvolver respostas 

individuais aos problemas expostos e para permitir aos especialistas 

refinarem as suas opiniões à medida que o trabalho de grupo progride, de 

acordo com a tarefa proposta (Adler e Ziglio, 1996). 

Após alcançado consenso, os resultados bem como as conclusões 

alcançadas, são remetidos aos elementos do painel que deverão ser pessoas 

com credenciais e conhecimento substancial relevante ao propósito do 

cenário ou exercício planeado. Infelizmente, tal nem sempre se assume como 

uma tarefa fácil mas é revestida de carácter fundamental à obtenção de 

resultados valiosos (Loveridge, 1996). 

Segundo Osborne et al. (2002) normalmente, o número mínimo de um 

painel Delphi é de 10 elementos. Contudo, relativamente poucas novas ideias 

serão geradas num grupo homogéneo de um painel que exceda os 30 

elementos. Para Gordon (1994) a maioria dos estudos utilize painéis de 15 a 

35 pessoas. O seu tamanho deve antecipar uma taxa de aceitação entre 25 e 

75%. Devido ao número de elementos ser geralmente diminuto, os exercícios 

Delphi não produzem resultados estatisticamente significativos, ou seja, as 

conclusões alcançadas pelo painel não predizem as respostas de uma larga 

população ou de um painel diferente. Representam apenas a síntese da 

opinião de um grupo particular.  

 O método, embora inicialmente aplicado à área tecnológica militar, 

colheu ao longo dos tempos adeptos em áreas de aplicação tão diversas 

como serviços de saúde e serviços sociais; planeamento curricular e de SI; 

políticas sociais e económicas; clarificação de motivações humanas; impacto 

ambiental; áreas de desenvolvimento tecnológico, etc. (Adler e Ziglio, 1996) 

Não reside, contudo, na natureza explícita da sua aplicação a 

determinação da sua utilização, mas sim nas circunstâncias particulares que 

rodeiam o processo comunicacional necessário ao grupo que irá tratar o tipo 

de questões em causa (Turoff e Linstone, 2002).  Resumindo, pode-se 

afirmar que o método de Delphi se caracteriza pelo recurso a especialistas, 
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pelo anonimato, pela aplicação interactiva de várias rondas de um 

questionário com feedback controlado e pela forma original e sustentada de 

procura de um consenso acerca de determinado assunto (Lemos, 2003). A 

sequência de execução de uma pesquisa utilizando o método de Delphi está 

representada na figura 6: 
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              Figura 6  – Diagrama de fluxo de um estudo Delphi 
          Adaptado de Wright e Giovinazzo (2001) 
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CAPÍTULO 5 – APLICAÇÃO DO MÉTODO DE 
ANÁLISE 

 

 

 

Neste capítulo é aplicada a metodologia de análise de risco desenvolvida, 

aos SI de uma instituição académica, e é descrito todo o processo de 

aplicação prática das várias etapas constituintes do método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 – Análise aos SI 

 
 

A primeira etapa da aplicação da metodologia é a análise realizada 

aos SI da instituição em causa, promovida pela caracterização da sua infra-

estrutura tecnológica e dos processos automatizados existentes, 

nomeadamente os que lidam com informação considerada mais sensível e 

que serão objecto deste estudo.  

 

 

 5.1.1 – Introdução 
 
 

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), situada em 

Viana do Castelo, é uma unidade orgânica do Instituto Politécnico de Viana 
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do Castelo (IPVC), criada em 1985 pelo Decreto do Governo n.º 46/85/ de 22 

Novembro, para responder às necessidades do mercado de trabalho e de 

formar quadros superiores na área das tecnologias e da gestão. Esta 

instituição, para além de ser um centro de formação de nível superior, 

valoriza as relações com o meio envolvente, sobretudo a nível económico e 

social, interagindo com a comunidade. Partilha também o seu potencial com 

as actividades que a comunidade desenvolve e que são do interesse da 

escola, participando, dessa forma, no seu desenvolvimento (ESTG, 2004). 

 Actualmente, a ESTG é composta por cerca de 2000 alunos, 200 

docentes e 40 funcionários. 

 

 

 5.1.2 – A rede da instituição 
 
 
 5.1.2.1 – Descrição Geral 
 

A rede informática da ESTG de Viana do Castelo (figura 7) é uma LAN 

(Local Area Network), distribuída e acessível aos diferentes sectores da 

instituição, cabendo um nó a cada departamento, serviço ou laboratório. 

 Encontra-se dividida em 2 pólos, correspondentes a 2 edifícios 

separados fisicamente pela distância de 100 metros – o edifício da ESTG e a 

Biblioteca -  interligados entre si por cabos de fibra óptica (FO).  

É uma rede com topologia em estrela sobre uma cablagem UTP 

(Unshielded Twisted Pair), com os bastidores ligados por FO e distribuição 

em cablagem estruturada. A topologia em causa permite facilidade de 

instalação de dispositivos na rede, flexibilidade e facilidade de detecção de 

falhas. 

A rede é fisicamente constituída por várias sub-redes locais Ethernet e 

Fast Ethernet, a 10 e a 100 Mbps, ligadas ao backbone. 

Foi implementada segundo uma arquitectura cliente/servidor, com 

funções e aplicações centralizadas em servidores dedicados, fornecendo sub 

domínios.  
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Dispõe de conectividade nacional e internacional em IP, – através de 

um operador privado, com um acesso a 1,4Mbps e uma VPN (Virtual Private 

Network) com ligação ao IPVC e restantes unidades orgânicas. 

 Esta infra-estrutura completa já vários anos de serviço, durante os 

quais foi sendo progressivamente ampliada, quer em número de 

equipamentos de rede, quer em expansão da própria rede física.  
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Figura 7 – Esquema da rede da ESTG   
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 5.1.2.2 – Equipamento activo 
 

• Edifício principal 
 

No edifício da ESTG existem 2 bastidores, ligados por FO. O bastidor 

principal (Bastidor 1) está situado no Centro de Informática (CI) e o Bastidor 

2, semelhante ao já citado, num anexo junto a um laboratório. 

 No CI estão localizados os principais elementos activos da rede 

informática: 

 

O Bastidor 1, com 72 tomadas de conectores RJ45, contem 3 switchs 

de nível 2, HP Procurve 2324 - cada um com 24 portas 10/100 Base Tx RJ, 

dois slots para instalação de módulos gigabit ou transceivers 100 Mbps - 

utilizados para ligar as diversas sub-redes ao backbone. Encontram-se 

conectados em cascata, interligados entre si através de módulos gigabit. Fora 

do bastidor encontra-se um router  Wailan Agate 400 que suporta a conexão 

à Internet e cuja configuração, instalação, gestão e manutenção estão a 

cargo do operador privado de acesso. Existe ainda um router Cisco 2611XM, 

de administração remota, para implementação da referida VPN. 

 

O Bastidor 2 localiza-se num piso inferior. Contem e uma régua com 42 

tomadas de conectores RJ45 e 1 switch análogo aos do Bastidor 1 . 

É utilizado para ligação ao backbone de alguns laboratórios e um 

departamento.  

A ligação do backbone ás restantes instalações é realizada por 

intermédio do Bastidor 2 que se encontra particularmente sobrecarregado.  

 

• Biblioteca 

 

A rede da Biblioteca (BIB) assemelha-se à rede do edifício principal, 

relativamente à topologia e arquitectura adoptadas, mas com maior 

organização a nível das suas conexões. 
A ligação entre ambos os edifícios é feita por FO (figura 8). 
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Na Biblioteca encontram-se 8 Bastidores distribuídos por 3 pisos, 

ligados entre si por cablagem UTP.  

Tipicamente, cada bastidor contem switchs de nível 2, HP Procurve 

2324 ou HP Procurve 231, análogos aos dos Bastidores 1 e 2. Os bastidores 

Rack A, B, C, D, E, F, G e H contêm réguas com 62, 74, 72,74, 30, 41, 36, e 

30 tomadas de conectores RJ45. 

Na figura 8 encontram-se representados os elementos activos 

descritos e respectivas conexões. 

 

 
 

Figura 8 – Equipamento activo de rede existente na rede da ESTG   
 

 

 5.1.2.3 - Sub-redes 
 

A rede informática da ESTG está dividida em diversas sub-redes (22). 

Tais estruturas reflectem a divisão da instituição, a nível de departamentos, 

serviços e laboratórios. A cada sub-rede está associado um nó conectado ao 

nó principal da rede. O acesso ao backbone é feito através de uma das 

portas de um switch de nível 2, HP Procurve 2324 do Bastidor 1 ou 2. 
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Tipicamente, cada sub-rede é constituída por um servidor - controlador 

do domínio - que faz routing por software para interligação à restante rede da 

ESTG, fornecendo serviços de DHCP, DNS, serviço de impressão, 

disponibilização de diversas aplicações/serviços bem como autenticação a 

utilizadores registados no respectivo domínio.  

Existem ainda no CI servidores de correio electrónico, servidor de 

páginas web e um servidor contendo a firewall que separa a Internet da 

intranet. Tais recursos exigem gestão e manutenção mais cuidadosa, 

inerente aos serviços que disponibilizam.  

 

 

 5.1.2.4 – Serviços disponibilizados 
 

• DHCP 
Atribui endereços IP, de forma dinâmica, a computadores que se 

conectem ás sub-redes da ESTG, assegurando transparência aos 

utilizadores, evitando conflitos de IP, simplificando o acesso à rede e aos 

seus recursos, facilitando a mobilidade de utilizadores que pretendam utilizar 

alternadamente os pontos de acesso fixos da rede. Cada sub-rede 

disponibiliza este serviço, através do respectivo servidor de sub-rede, 

configurado para tal. 

 

• DNS 
Serviço de gestão dos espaços de nomes e de endereços de 

computadores da ESTG, dentro do domínio estg.ipvc.pt, dependente do 

domínio ipvc.pt atribuído pelo ISP. 
Nas sub-redes, o DNS é dinâmico, ou seja, permite, através do DHCP 

a actualização dinâmica dos nomes conforme vão sendo atribuídos diferentes 

endereços IP.  

 

• Correio electrónico 
O serviço de correio electrónico permite a troca de mensagens 

electrónicas, com base num endereço único associado a cada utilizador. 
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Assenta nos protocolos SMTP (envio), POP3 e IMAP (recepção). O serviço 

está disponibilizado a docentes e funcionários da ESTG.  

O recurso responsável pelo funcionamento do serviço está 

directamente conectado ao backbone da rede da ESTG. Possui como 

principais características de hardware um processador Intel  Pentium IV a 2,4 

Ghz, 1 Gb de memória RAM e dois discos SCSI de 40Gb. Tem instalado o 

SO Microsoft Windows 2003 Server, com a aplicação Microsoft Exchange 

2003 instalada, para gestão do serviço em causa.   

 O relay está fechado ao exterior, encontrando-se apenas aberto a 

endereços internos. 

Está igualmente disponibilizado, aos utilizadores, um serviço de 

webmail, para acesso ao correio electrónico de dentro ou fora da instituição.  

 

• Telnet 
Serviço que permite estabelecer uma ligação remota a um servidor e 

aceder aos seus recursos como se estivesse a operar localmente. Este 

serviço não é utilizado na ESTG. De realçar a sua utilização pelo operador 

ISP, quando pretende aceder e configurar o router existente para conexão ao 

exterior, mediante inserção de determinada password, apenas do seu 

conhecimento. 

 

• Firewall 
A conexão à Internet apresenta diversos benefícios mas acarreta, 

igualmente, inúmeras preocupações relativamente à segurança de sistemas e 

recursos. Uma das medidas de controlo para minimização deste tipo de 

ameaças consiste na instalação de uma firewall, por software ou hardware. 

No corrente caso, a firewall foi implementada por software (Microsoft ISA 

Server 2004) controlando e monitorizando todo o tráfego entre as redes entre 

o interior e exterior da ESTG. 

Existem igualmente outras firewalls implementadas, por software, em 

diversas sub-redes da ESTG. 
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• Publicação de páginas web 

Este serviço é disponibilizado para divulgação de páginas web 

institucionais. Para o efeito, é utilizado um servidor que se encontra no CI, 

ligado ao backbone, possuindo como principais características de hardware 

um processador Intel  Pentium IV a 3 Ghz, 512 Mb de memória RAM discos 

SCSI de 120Gb. É um servidor com sistema operativo Linux. O sítio da 

instituição pode ser acedido em www.estg.ipvc.pt. 

 

• Serviços de impressão 

A rede de ESTG possibilita serviços de impressão, nomeadamente 

através de impressoras partilhadas e existentes nos servidores das sub-redes 

respectivas, para uso dos utilizadores registados em cada domínio.  

 

• Biblioteca on-line 
Os SD da Biblioteca disponibilizam, a todos os utilizadores da intranet 

da ESTG, um motor de pesquisa da bibliografia existente na instituição, para 

consulta. A utilização deste serviço está bastante simplificada e reveste-se de 

enorme utilidade. Através da utilização de um simples browser, o utilizador 

poderá consultar a base de dados bibliográfica, pesquisando pelos diversos 

campos disponibilizados.  

 

• Biblioteca Científica Digital 
A Biblioteca Científica Digital é um serviço disponibilizado aos 

utilizadores da intranet ESTG, permitindo-lhes aceder, a um conjunto de 

publicações científicas de diversas.  

 

 

 5.1.3 – Software 
 
 
 Na tabela 6 está enumerado algum do software existente na ESTG, 

cuja gestão, instalação, configuração e manutenção se encontram a cargo 

dos SINF:   

http://www.estg.ipvc.pt
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Sistemas Operativos SGBD Outros 
Linux Red Hat 7.3 4Dserver MS Exchange 2003 
Linux Red Hat Fedora 2.0 MS Access 97,2000,XP, 2003 MS ISA Server 2004 
Linux Red Hat 9 MS SQL Server 7 
MS Windows 98 Oracle 8i 
MS Windows NT 4 Porbase 5 
MS Windows 2000 Server Siges120 
MS Windows 2000 Workst. 
MS Windows XP 
MS Windows 2003 Server 

 

 

               Tabela 6 – Software existente na ESTG 
 

 

 5.1.4 – Processos críticos 
 
 
 5.1.4.1 – Serviços académicos 
 

A inserção, consulta e manutenção de dados relativos a informação 

académica é efectuada por funcionários dos Serviços Académicos (SAC) 

através de programas cliente, directamente conectados a um data center nos 

Serviços Centrais do IPVC, por meio da VPN, assente numa SGBD Oracle 8i. 

 As aplicações foram desenvolvidas por uma empresa externa, que 

presta serviços de outsorcing. A resolução de problemas associados ás 

aplicações em causa estão a cargo de técnicos dessa empresa, por 

intervenções directas on-site.  

Entre a VPN e os recursos onde se encontram as aplicações cliente, 

existe uma firewall.  

O facto dos postos de trabalho se encontrarem ligados à Internet 

decrementa níveis de segurança e potencia possíveis ataques aos recursos.   

Não são efectuados backups aos dados dos SAC pois tal é realizado 

no data center do IPVC. 
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 5.1.4.2 – Serviços administrativos 
 

 Nos Serviços Administrativos (SAD), a gestão de informação de 

recursos humanos, vencimentos e contabilidade é efectuada com recurso a 

aplicações servidor/cliente, com SGBD’s instaladas no servidor da sub-rede 

da SAD e aplicações clientes em estações de trabalho.  

Entre a sub-rede da SAD e a restante rede encontra-se uma firewall . 

O facto de o servidor ter SO Microsoft Windows NT4 com Service Pack 

4, sem qualquer anti-virus instalado e os postos de trabalho estarem ligados à 

Internet decrementa níveis de segurança e potencia possíveis ataques aos 

recursos.   

São realizados backups diários ao servidor mencionado.  

 

 

 5.1.4.3 – Biblioteca 
 

Toda a gestão de bibliografia existente na ESTG é realizada pelos 

funcionários da Biblioteca (BIB). A automatização desta tarefa assenta numa 

base de dados (Porbase) existente num servidor. A introdução de dados 

referentes à bibliografia pelos operadores é feita por terminal remoto, a partir 

de uma estação de trabalho. A requisição de obras é efectuada mediante 

preenchimento de formulário, em formato de papel. A indicação de requisição 

de obras é posteriormente inserida no SGBD e actualizada, após devolução 

das obras.  

A separar a sub-rede da BIB encontra-se uma firewall, separando 

igualmente a rede do edifício principal da rede da BIB e incrementando os 

níveis de segurança.  

Todos os postos de trabalho encontram-se ligados à Internet. 

A realização de backups ao servidor é feita semanalmente, o que 

poderá potenciar a concretização de ameaças. 
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 5.1.4.4 – Conselho Directivo 

 

Todo o serviço de expediente, relativo à instituição é gerido por meio 

duma SGBD (Microsoft Access), instalada num posto de trabalho, existente 

no Conselho Directivo (CD). A aplicação utiliza um classificador hierárquico 

para os diversos tipos de documentos/assuntos tratados na organização.  

A periodicidade de execução de backups (mensal) bem como o facto 

de o posto estar conectado à Internet podem comprometer o normal 

funcionamento serviço em causa. 

De notar a não existência de qualquer firewall a separar a sub-rede 

correspondente do resto da rede. 

 

 

 5.1.5 – Gestão da rede e serviços 
 
 

A Gestão da Rede é tarefa dos SINF da ESTG, hierarquicamente 

dependentes do CD da ESTG e têm como missão definir estratégias globais 

para as áreas das TIC. Os seus objectivos são: 

• O desenvolvimento e administração das infra-estruturas de informática 

e telecomunicações da instituição, a planificação, instalação e manutenção 

de sistemas e redes locais de departamentos e serviços;  

• Gestão, aquisição e manutenção de licenças de Software; 

• Gestão das SGBD existentes e dos planos de armazenamento e 

recuperação de dados 

• Assessoria para a implementação de TIC na instituição; 

• Prestação de apoio aos utilizadores, através da disponibilização de 

meios informáticos e apoio técnico e científico em questões de helpdesk; 

• Estabelecimento, desenvolvimento e administração de serviços e 

aplicações comuns ligadas directamente ao domínio estg.ipvc.pt; 
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• Zelar pela segurança de todo o equipamento informático e sistemas de 

informação da instituição (ESTG, 2001).  

 

 5.1.6 – Planos de continuidade e recuperação 
 
 

Existem alguns controlos implementados para recuperação de dados e 

serviços em caso de ocorrência de falhas, indicados na tabela 7: 

 Backup  
Recurso Tolerância  

a falhas Suporte Tipo Periodicidade Alimentação 

Firewall 
 -  - Normal Mensal Assistida (UPS) 

Servidor 
C. Electrónico RAID 3 CD / HD Normal Mensal Assistida (UPS) 

Servidor 
Páginas web RAID 1 CD / HD Normal Mensal Assistida (UPS) 

Servidor 
BIB 

RAID 3 Hotswapping 
F.Alimentação redundante TAPE / CD / HD Normal Semanal Assistida (UPS) 

Servidor 
SAD - CD / HD Normal Diário Assistida (UPS) 

Servidor 
CD - CD Normal Mensal Não assistida 

 

   Tabela 7 – Medidas de continuidade e recuperação de recursos  
 

 

 5.1.7 – Outras Considerações 
 
 

Actualmente, na ESTG não existe nenhum documento, aprovado por 

instâncias superiores, publicado e divulgado pelos utilizadores, que 

estabeleça princípios relativos a segurança de informações, utilização de 

recursos, padrões e princípios de actuação, regras de utilização de software – 

política de segurança. Tal facto pode potenciar a concretização de ameaças. 

 Quanto aos processo críticos e seus SI (BIB, CD,SAC e SAD), até à 

data, não se registaram ocorrências de maior, relativamente a situações 

relacionadas com a segurança de informação, produtos e sistemas. Contudo, 

em todos, existe a possibilidade de execução de código externo, tanto em 

servidores como em estações de trabalho. 



                                       CAPÍTULO 5 – APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE 

 72 

A distribuição de banda na infra-estrutura da ESTG não é realizada de 

forma ponderada ou obedecendo a qualquer tipo de critérios, o que, por 

vezes, se revela desastroso, impedindo o normal funcionamento de serviços.  

Os incidentes devido a infecção por vírus/worms de produtos e 

sistemas são frequentes. 

Amiúde, ocorrem perdas de informação de dados, em estações de 

trabalho de utilizadores - devido a falhas de hardware que poderiam ser 

evitadas. A periodicidade de execução das tarefas associadas a controlos de 

continuidade e recuperação não respeita qualquer critério e poder-se-á 

revelar inadequada. 

Todos estes factos podem potenciar a concretização de ameaças. 

 

 

 

5.2 – Elementos de informação 
 
 
A análise aos SI da instituição, nomeadamente aqueles que lidam com 

processos críticos (BIB, CD, SAC e SAD) serviu, não só para recolha de 

elementos de informação considerados relevantes para todo o processo 

como também visou a obtenção de uma melhor percepção do funcionamento 

dos serviços da instituição, dos SI, das pessoas que com eles interagem e 

todo o tipo de procedimentos inerentes a essa interacção. Após análise 

detalhada a tais elementos, urgia desenvolver uma metodologia que 

permitisse a agregação dos elementos considerados em grupos ou conjuntos 

homogéneos com o intuito de serem, mais tarde, classificados pelos 

elementos do painel, no questionário.  
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 5.2.1 – Identificação e agregação  
 

Visando tal objectivo, foram ponderados alguns critérios que serviriam 

para a agregação dos elementos de informação em vários conjuntos. Tais 

critérios basearam-se sobretudo em propriedades inerentes à informação. 

 

 

 Sensibilidade da Informação  
 

Critério 1 
Proprietário 

da 
Informação 

 
Critério 2 

Tipo 
 de 

Informação 

 
Critério 3 

 
Confidencialidade 

 
Critério 4 

 
Integridade 

 
Critério 5 

 
Disponibilidade 

 
Critério 6 
Tempo de 

vida da 
informação 

 
Aluno Pessoal 

Docente Administrativa 
Elevada (H) Elevada (H) Elevada (H) Longo (H) 

T<2 anos 

Funcionário Académica 

Instituição Financeira 
Média (M) Média (M) Média (M) 

Médio (M) 
2 anos<T<10 

anos 

Outra 
Instituição Estratégica 

 

Outros Científica 
Reduzida (L) Reduzida 

(L) Reduzida (L) Curto (L) 
T>10 anos 

 

       Tabela 8 – Critérios de agregação de elementos de informação 
 
 Os critérios 1 e 2 serviram sobretudo, para, numa 1.ª fase, dividir os 

vários elementos de informação recolhidos nos SI da instituição, em 

subconjuntos (18 no total), englobando elementos homogéneos.  

 Devido à dimensão dos SI em causa nem todos os elementos foram 

considerados. Contudo e através desta metodologia, tal poderá ser feito 

posteriormente, respeitando as regras e procedimentos descritos.  

 Não obstante, 18 subconjuntos representavam ainda um número 

bastante elevado, face ao que se pretendia, correndo o risco de transformar o 

preenchimento do questionário numa tarefa bastante morosa, o que 

comprometeria o estudo. Daí adveio a necessidade de uma nova seriação 

recorrendo aos restantes critérios.  

Assim, os subconjuntos de elementos de informação (sCEI) 

anteriormente determinados teriam de ser agrupados em conjuntos de 

elementos de informação (CEI). Cada CEI conteria um ou mais sCEI, 

bastando pata tal que os mesmos fossem considerados homogéneos.  
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 Tal homogeneidade foi garantida pela caracterização de cada sCEI 

segundo os critérios 3, 4, 5 e 6.  

 Os critérios 3, 4 e 5 consideram-se fulcrais nesta análise pois 

constituem a base de qualquer estudo versando segurança de informação. 

Todos eles caracterizam a sensibilidade da informação.  

 No que diz respeito ao critério 6 caracteriza o tempo de vida de 

informação, justificado pelo facto de que ciclo de vida da informação 

compreende fases como criação, manutenção, disponibilização e destruição. 

Ao longo desse ciclo, o valor da informação vai-se alterando no tempo.  

 No caso de uma instituição de ensino superior, foram consideradas 3 

etapas temporais distintas. A primeira etapa corresponde a um período 

temporal inferior a 2 anos e diz respeito a elementos de informação cujo 

valor, após esse espaço de tempo poderá ser modificado; a segunda diz 

respeito a elementos de informação cujo valor se mantém, até um espaço 

temporal de 10 anos; para a terceira etapa temporal, foi considerado um 

espaço superior a 10 anos. 

 Se tomarmos como exemplo, certo elemento de informação (ex: o NIB) 

comum a alunos, funcionários ou docentes da instituição, facilmente se pode 

depreender que o seu valor variará, de forma distinta, no tempo, consoante o 

indivíduo em causa, se for equacionado um possível cenário de perda e suas 

consequências.  

 Assim, através da seriação mencionada obtiveram-se 10 CEI (tabela 9) 

que irão constituir a base dos questionários referentes ao estudo para inferir o 

valor da informação nos SI da ESTG.  

 A seriação realizada não é isenta de subjectividade. Contudo, tal factor 

não se revestiu de importância acrescida pois o principal objectivo consistia 

na realização de uma 1.ª tentativa de agregação dos elementos de 

informação que poderia ser mais tarde refinada no decorrer do estudo Delphi, 

por meio da intervenção e opinião dos especialistas do painel.  
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Critérios  

sCEIn CEIn Elementos de Informação 
 C

o
n

fi
d

e
n

ci
a
li
d

a
d

e
 

In
te

g
ri

d
a
d

e
 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

e
 

T
e
m

p
o

 d
e
 V

id
a
 

sCEI1 
sCEI2 

CEI1 
 

  Informação académica de docentes 
  Informação geral de bibliografia 

L M H H 

sCEI3 CEI2   Informação dos cursos da instituição L H H M 
sCEI4 
sCEI5 

CEI3 
 

  Informação pessoal de alunos 
  Informação geral de fornecedores/outras instituições 

M M M M 

sCEI6 
sCEI7 

CEI4 
 

  Informação pessoal de funcionários/docentes 
  Informação administrativa de funcionários/ docentes 

M M M H 

sCEI8 
sCEI9 CEI5 

  Fichas de requisição de bibliografia 
  Informação de identificação de bens móveis e veículos 

M H H M 

sCEI10 CEI6   Estatísticas bibliográficas M H M M 
sCEI11 
sCEI12 
sCEI13 CEI7 

 

  Informação curricular e histórica (académica) do aluno 
  Ficha de registo de expediente 
  Informação de identificação de bens imóveis 

M H H H 

sCEI14 CEI8   Informação financeira de fornecedores/outras instituições H H M M 
sCEI15 CEI9   Informação Financeira de alunos H H H M 
sCEI16 
sCEI17 
sCEI18 

CEI10 
  Informação financeira de funcionários/docentes 
  Informação financeira da instituição 
  Informação administ. de saúde de funcionários/docentes 

H H H H 

 

  Tabela 9 – Agregação dos elementos de informação em subconjuntos (1.ª fase) e em conjuntos (2.ª fase), com base nos critérios estabelecidos na metodologia 
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5.3 – Determinação do valor da informação 
  
 
 Para determinação do valor da informação existente nos SI da ESTG, 

recorreu-se a um estudo Delphi, um método estruturado de comunicação em 

grupo, permitindo a um conjunto de pessoas, lidar com um problema 

complexo – o cálculo do valor da informação – por meio da elaboração de 

uma série de questionários específicos, sujeitos a tratamento estatístico 

 O processo terminou quando atingido consenso, determinado pela 

consistência das respostas em causa. 

. Com base na tabela 9, procedeu-se à elaboração do questionário 

Delphi da 1.ª primeira ronda e à escolha do painel de especialistas. 

 

 

 5.3.1 – Escolha do painel e elaboração dos questionários 
 
  

O painel de especialistas designado era composto por 16 elementos, 

de entre funcionários dos vários Departamentos/Serviços descritos, docentes, 

um jurista e elementos pertencente a órgãos de gestão (cerca de 30%). Mais 

tarde, o painel foi revisto e ajustado. 

 Antes do envio da primeira ronda de questionários (Anexo A1), todos 

os constituintes do painel foram informados, pessoalmente, acerca do estudo 

e seus objectivos, do método utilizado e suas características - 

nomeadamente ao anonimato e confidencialidade das respostas, o feedback 

controlado entre rondas, o tratamento estatístico a que seriam submetidas as 

respostas dos questionários e as condições necessárias que se deveriam 

verificar para a paragem das iterações, indicação de alcance de consenso. 

Foram igualmente focados pormenores relativos ao preenchimento do 

questionário e dissipadas dúvidas existentes e inerentes a todo o processo.  

 O prazo estabelecido para devolução dos questionários foi de uma 

semana, pois considerou-se que um processo deste tipo deveria ser 
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executado no mínimo espaço temporal, sob pena de desactualização das 

variáveis em questão e das condições gerais do estudo.  

Após tais procedimentos, os questionários e instruções de 

preenchimento foram submetidos individualmente, via correio electrónico, 

meio igualmente utilizado para o retorno dos mesmos, devidamente 

preenchidos. 

 Em cada questionário era pedido, ao especialista, que classificasse, 

separadamente, sob o ponto de vista organizacional, a criticidade da perda 

de Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade e a ausência de 

Responsabilidade, relativamente a cada um dos conjuntos de elementos de 

informação apresentados, numa escala de Likert de 1 a 7, em que 7 

correspondia a “muito crítico” e 1 a “sem qualquer gravidade”.  

No final do questionário foi deixado em aberto um espaço destinado a 

sugestões dos especialistas, nomeadamente a possibilidade de 

desagregação de alguns conjuntos de elementos de informação, em caso de 

discordância relativamente à sua homogeneidade. 

Finda a primeira ronda os resultados foram sujeitos a tratamento 

estatístico. Procedeu-se à determinação de medidas de localização (média e 

mediana) e de dispersão (desvio padrão) parciais (para cada conjunto) e 

totais.  

Em seguida, foi elaborado novo questionário (Anexo A2) contendo um 

maior conjunto de elementos de informação (tabela 10) , resultantes da 

desagregação de certos CEI, motivada pelas sugestões de vários elementos 

do painel de especialistas. 

O questionário foi submetido aos elementos do painel com feedback, 

provido de estatísticas relativas ás respostas de todo o painel, e respostas 

individuais da ronda anterior. Tal medida permitiu aos especialistas a 

comparação das suas respostas com as tendências globais do painel para, 

se assim o entendessem, procederem a modificações, permitindo menor 

dispersão de opiniões e alcance de maior grau de consenso. 

 

 

 

 



                                       CAPÍTULO 5 – APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE 

 78 

 

CEIn Elementos de Informação 
 

CEI1 
 

  Informação académica de docentes 
  Informação geral de bibliografia 

CEI2   Informação dos cursos da instituição 
CEI3   Informação pessoal de alunos 
CEI4   Informação pessoal de funcionários/docentes 

CEI5 
  Fichas de requisição de bibliografia 
  Informação de identificação de bens móveis e veículos 

CEI6   Estatísticas bibliográficas 

CEI7 
 

  Informação curricular e histórica (académica) do aluno 
  Ficha de registo de expediente 
  Informação de identificação de bens imóveis 

CEI8   Informação financeira de fornecedores/outras instituições 
CEI9   Informação Financeira de alunos 
CEI10   Informação financeira de funcionários/docentes 
CEI11   Informação geral de fornecedores e de outras instituições 
CEI12   Informação administrativa de funcionários/ docentes 
CEI13   Informação financeira da instituição 

      

     Tabela 10 – Agregação dos elementos de informação em conjuntos para o 2.º questionário 

 
Após a segunda ronda, foi atingido consenso e os resultados do 

estudo Delphi foram enviados a cada um dos elementos do painel de 

especialistas (Anexo A3). 

O tratamento estatístico das respostas a ambos os questionários 

realizou-se recorrendo ao software Microsoft Excel 2003 e SPSS v12 

Todo este processo foi realizado no espaço de 1 mês. 

 

 

 5.3.2 – Cálculo do valor da informação 
 
 

Delphi é um método eficaz para estabelecimento de consenso. O α de 

Cronbach é uma estatística útil para medir a extensão de consenso entre os 

membros do painel (Graham et al., 2003). 
A consistência interna de um questionário é determinada pela 

comparação dos seus componentes, na forma da variável α de Cronbach e 
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assume teoricamente valores compreendidos entre 0 e 1 (DeVellis, 1991, cit. 

por Christensen e Knezek, 2000).  

A tabela 11 foi proposta por DeVellis como instrumento para escalas 

de pesquisa: 

 

α de Cronbach Tipo de Resultado 

α < 0,60 Inaceitável 
0,60≤ α <0,65 Indesejável 
0,65≤ α <0,70 Mínimo aceitável 
0,70≤ α <0,80 Respeitável 
0,80≤ α <0,90 Muito bom 

α >>90 Encurtar a escala 
 

                              Tabela 11 – Tabela de fiabilidade de DeVellis  
                                 Adaptada de  Christensen e Knezek, (2000). 

 
 

Determinou-se previamente que o término do estudo, ou seja, o 

alcance de consenso, seria obtido através de um  α de Cronbach superior a 

0,75.  

Devido ao facto de os resultados dos questionários terem de ser 

divididos em 4, resultantes das dimensões CIAR em análise, o α de 

Cronbach teria de ser superior a 0,75, em cada uma. 

De acordo com a tabela 12, todos os questionários foram devolvidos, o 

que denota o interesse da totalidade dos elementos do painel. Os factores 

que contribuíram para o alcance de tal resultado derivam do reduzido número 

de especialistas do painel e do facto de se encontrarem todos 

geograficamente muito próximos, pois mesmo com o anonimato inerente ao 

estudo ressalvada durante o seu decorrer, em inúmeras ocasiões existiram 

solicitações por parte dos especialistas relativamente ao esclarecimento de 

dúvidas inerentes a todo o processo, prontamente elucidadas, motivando 

ainda mais interesse e suscitando bastante curiosidade por parte dos 

elementos do painel relativamente aos resultados finais que iriam ser 

alcançados. 

Relativamente ás respostas na sua globalidade, na 1.ª ronda existiram 

2% de respostas nulas derivadas do facto de alguns elementos do painel não 

terem concordado com a agregação de certos CEI - não tendo expressado a 
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sua opinião no questionário relativamente a tais conjuntos -  e acrescido 

devida justificação.  Na 2.ª ronda e atendendo ás sugestões de desagregação 

de alguns CEI que motivaram a alteração do questionário, não existiram 

respostas nulas, facto que evidencia ainda mais o grande grau de 

participação e acarreta maior credibilidade aos resultados alcançados.  

 
 n % 

Inquiridos 15 100 

Respostas úteis 588 98,0 

R
ES

PO
ST

A
S 

 
1.

ª R
O

N
D

A
 

Respostas nulas 12 2 

Inquiridos 15 100 

Respostas úteis 600 100 

R
ES

PO
ST

A
S 

 
2.

ª R
O

N
D

A
 

Respostas nulas 0 0 
 

                                           Tabela 12  - Respostas da 1.ª e 2.ª rondas dos  questionários  
 

Após análise ás tabelas 13 e 14 que representam o tratamento 

estatístico das respostas aos questionários da primeira e segunda ronda, 

respectivamente, constatou-se que: 

- Foi atingido consenso no final da primeira ronda, pois nas 4 

dimensões em questão, o α de Cronbach revelou-se superior a 0,75. 

Contudo e devido a sugestões e observações por parte de elementos do 

painel, os CEI sofreram reformulações, tendo sido originados 3 novos 

conjuntos de elementos de informação (CEI11, CEI12 e CEI13) resultantes 

da desagregação de outros tantos (CEI3, CEI4 e CEI10); 

- Na segunda e última ronda o consenso foi novamente atingido e a 

variável α de Cronbach, nas 4 dimensões, assumiu valores situados entre 

0,80 e 0,90, resultados extremamente satisfatórios para o tipo de estudo em 

questão e considerados como muito bons. 

- Comparando os resultados das duas rondas, nomeadamente os 

respeitantes aos conjuntos CEI1 a CEI10 notou-se uma significativa 

diminuição dos valores do desvio padrão na generalidade dos casos, factor 

indicativo de uma refinação de opiniões dos especialistas, tendo em conta o 



                                       CAPÍTULO 5 – APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE 

 81 

feedback controlado, característico de Delphi. Relativamente aos valores de 

desvio padrão dos restantes conjuntos (CEI11, CEI12 e CEI13) são um pouco 

mais elevados mas aceitáveis, fruto do facto de estes conjuntos apenas 

terem sido incluídos na segunda ronda do questionário. Os valores médios de 

desvio padrão global de ambos os questionários foram de 1,25 (1.ª ronda) e 

0,61 (2.ª ronda), reforçando o juízo em causa. 

- Observou-se notório aumento do α de Cronbach entre as duas 

rondas (à excepção da dimensão Disponibilidade), - facto que manifesta um 

incremento de homogeneidade e consistência dos resultados obtidos nos 

questionários. 

Relativamente ao não aumento do α de Cronbach na dimensão citada, 

tal decorre da circunstância de que, na primeira ronda e para esta dimensão, 

existiu um número maior de respostas nulas por parte dos elementos do 

painel, levando a que, estatisticamente, o número de casos a analisar fosse 

ainda mais restrito.  

Os questionários tiveram por base uma escala de Likert com valores 

compreendidos entre 1 e 7. Para maior comodidade de cálculos posteriores 

(risco), os valores deveriam variar entre 0 e 1. 

Assim, todas as respostas aos questionários (que se encontravam 

numa escala de 1 a 7) foram convertidas para uma escala de 0 a 6, e novas 

médias foram calculadas. Tais médias foram posteriormente convertidas para 

uma escala entre 0 e 1, traduzindo o valor de cada CEI em CIAR.  

Desta forma foi calculado o valor da informação que irá servir 

posteriormente para o cálculo do risco (tabela 15). 
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Confidencialidade 

CEIn Média Desvio 
Padrão 

α de 
Cronbach 

se Ci 
removido 

CEI1 1,73 1,580 0,742 
CEI2 1,07 0,258 0,775 
CEI3 5,69 1,702 0,732 
CEI4 5,57 1,697 0,738 
CEI5 2,49 1,598 0,780 
CEI6 2,67 1,988 0,722 
CEI7 5,07 1,668 0,700 
CEI8 5,07 2,219 0,681 
CEI9 5,07 2,052 0,761 

CEI10 6,85 0,376 0,761 
α de Cronbach – 0,762 

Integridade 

CEIn Média Desvio 
Padrão 

α de 
Cronbach 

se Ci 
removido 

CEI1 5,47 1,356 0,851 
CEI2 5,73 1,280 0,836 
CEI3 5,79 1,369 0,825 
CEI4 5,86 1,406 0,834 
CEI5 5,13 1,407 0,843 
CEI6 4,73 1,624 0,842 
CEI7 6,87 0,516 0,877 
CEI8 6,53 0,915 0,867 
CEI9 6,53 0,640 0,866 

CEI10 6,92 0,277 0,879 
α de Cronbach – 0,867 

Disponibilidade 

CEIn Média Desvio 
Padrão 

α de 
Cronbach 

se Ci 
removido 

CEI1 4,93 1,710 0,798 
CEI2 5,20 1,612 0,788 
CEI3 5,21 1,424 0,822 
CEI4 4,93 1,385 0,838 
CEI5 4,60 1,352 0,800 
CEI6 4,00 1,195 0,795 
CEI7 5,73 1,534 0,823 
CEI8 5,47 1,125 0,823 
CEI9 5,60 0,986 0,837 

CEI10 6,38 0,650 0,846 
α de Cronbach – 0,834 

Responsabilidade 

CEIn Média Desvio 
Padrão 

α de 
Cronbach 

se Ci 
removido 

CEI1 5,00 1,363 0,882 
CEI2 5,00 1,464 0,817 
CEI3 5,57 1,284 0,813 
CEI4 5,78 1,118 0,839 
CEI5 5,13 1,356 0,817 
CEI6 4,93 1,100 0,838 
CEI7 6,40 0,910 0,844 
CEI8 6,00 1,069 0,836 
CEI9 5,80 1,082 0,851 

CEI10 6,77 0,439 0,853 
α de Cronbach – 0,854 

  Tabela 13 – Resumo dos resultados da 1.ª Ronda do questionário Delphi 
 
 

Confidencialidade 

CEIn Média Desvio 
Padrão 

α de 
Cronbach 

se Ci 
removido 

CEI1 2,00 1,195 0,856 
CEI2 1,07 0,258 0,874 
CEI3 5,80 1,265 0,856 
CEI4 5,80 1,146 0,844 
CEI5 2,13 0,834 0,873 
CEI6 2,07 1,033 0,851 
CEI7 5,53 1,125 0,855 
CEI8 5,27 1,280 0,848 
CEI9 5,27 1,163 0,862 

CEI10 6,80 0,414 0,862 
CEI11 5,07 1,624 0,837 
CEI12 5,40 1,242 0,854 
CEI13 6,60 1,298 0,844 

α de Cronbach – 0,865 

Integridade 

CEIn Média Desvio 
Padrão 

α de 
Cronbach 

se Ci 
removido 

CEI1 5,47 0,640 0,896 
CEI2 5,47 0,743 0,885 
CEI3 5,80 0,941 0,864 
CEI4 5,80 0,862 0,866 
CEI5 5,07 0,961 0,880 
CEI6 4,53 0,915 0,878 
CEI7 6,93 0,258 0,904 
CEI8 6,80 0,561 0,887 
CEI9 6,73 0,594 0,888 

CEI10 7,00 0,000 a) 
CEI11 5,53 1,302 0,871 
CEI12 5,93 1,163 0,868 
CEI13 7,00 0,000 a) 

α de Cronbach – 0,892 
a)CEI10 e 13 não foram considerados pela sua 
variância ser, tendo sido removidos da escala.  

Disponibilidade 

CEIn Média Desvio 
Padrão 

α de 
Cronbach 

se Ci 
removido 

CEI1 5,00 0,655 0,766 
CEI2 5,33 0,488 0,803 
CEI3 5,20 0,862 0,772 
CEI4 5,20 0,775 0,782 
CEI5 4,60 0,910 0,757 
CEI6 3,93 0,704 0,770 
CEI7 6,20 0,676 0,836 
CEI8 6,00 0,655 0,783 
CEI9 5,87 0,516 0,812 

CEI10 6,47 0,516 0,817 
CEI11 5,00 1,069 0,761 
CEI12 4,93 0,799 0,797 
CEI13 6,60 0,507 0,819 

α de Cronbach – 0,806 

Responsabilidade 

CEIn Média Desvio 
Padrão 

α de 
Cronbach 

se Ci 
removido 

CEI1 5,13 0,516 0,879 
CEI2 5,07 0,884 0,889 
CEI3 5,73 0,704 0,867 
CEI4 5,87 0,640 0,874 
CEI5 5,13 0,834 0,879 
CEI6 4,80 0,676 0,870 
CEI7 6,47 0,640 0,888 
CEI8 6,20 0,676 0,873 
CEI9 5,93 0,594 0,884 

CEI10 6,87 0,352 0,888 
CEI11 5,47 1,125 0,871 
CEI12 5,87 1,060 0,879 
CEI13 6,93 0,258 0,888 

α de Cronbach – 0,888 

 Tabela 14 – Resumo dos resultados da 2.ª Ronda do questionário Delphi 
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CONFIDENCIALIDADE 
 

CEIn Média 
CEI1 0,17 
CEI2 0,01 
CEI3 0,80 
CEI4 0,80 
CEI5 0,19 
CEI6 0,18 
CEI7 0,76 
CEI8 0,71 
CEI9 0,71 

CEI10 0,97 
CEI11 0,68 
CEI12 0,73 
CEI13 0,93  

INTEGRIDADE 
 

CEIn Média 
CEI1 0,74 
CEI2 0,74 
CEI3 0,80 
CEI4 0,80 
CEI5 0,68 
CEI6 0,59 
CEI7 0,99 
CEI8 0,97 
CEI9 0,96 

CEI10 1,00 
CEI11 0,76 
CEI12 0,82 
CEI13 1,00  

DISPONIBILIDADE 
 

CEIn Média 
CEI1 0,83 
CEI2 0,72 
CEI3 0,70 
CEI4 0,70 
CEI5 0,60 
CEI6 0,49 
CEI7 0,87 
CEI8 0,83 
CEI9 0,81 

CEI10 0,93 
CEI11 0,67 
CEI12 0,66 
CEI13 0,93  

RESPONSABILIDADE 
 

CEIn Média 
CEI1 0,86 
CEI2 0,68 
CEI3 0,79 
CEI4 0,81 
CEI5 0,69 
CEI6 0,63 
CEI7 0,91 
CEI8 0,87 
CEI9 0,82 

CEI10 0,98 
CEI11 0,74 
CEI12 0,81 
CEI13 0,99  

 

   Tabela 15 – O Valor da Informação nos SI da ESTG 
 

 
  
 5.3.3 – Classificação da informação 
 
 

Informação de diferentes tipos deve ser sujeita a tratamento 

diferenciado. 

Torna-se importante a existência de um sistema de classificação para 

a informação, permitindo ás organizações examinar o nível de criticidade dos 

seus recursos, antes de processos de tomada de decisão. 

Com base nos resultados obtidos no cálculo do valor de informação, 

procedeu-se à classificação da informação dos SI da ESTG, nas dimensões 

CIAR (tabela 16). 
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Tabela 16 – Classificação da informação nos SI da ESTG 

 

 

 

5.4 – Ameaças 
 
 
 Para o processo de cálculo da probabilidade de ocorrência das 

ameaças nos SI da ESTG, realizou-se uma análise para detecção de 

vulnerabilidades técnicas e identificaram-se e classificaram-se as ameaças 

nas várias dimensões. 

       
CONFIDENCIALIDADE INTEGRIDADE DISPONIBILIDADE RESPONSABILIDADE 

Informação
Crítica 

(0,75 a 1) 

C3               C4               
 

C7   
                                                                     

C10             C13 

C3                 C4     
 

 C7                 C8 
 

C9                 C10            
 

C11     C12     C13 
 

C1                C7  
 

C8                 C9  
 

 C10              C13 

C1                   C3               
 

C4                   C7   
                                              

C8                   C9               
 

C10    C12    C13              

Informação
Sensível 

(0,5 a 0,75) 

C8         C9 
 
 

C11        C12 

C1         C2 
 
 

C5        C6 

C2             C3  
 

C4             C5                      
 

C11         C12 

C2                      C5  
 
 
 

C6                      C11 

Informação 
Restrita 

(0,25 a 0,5) 
                    C6  

Informação
pública 

(0 a 0,25) 

C1         C2 
 
 

C5        C6 
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 5.4.1 – Análise de vulnerabilidades 
 
 

Para efectuar a análise de vulnerabilidades aos SI da ESTG (BIB, CD, 

SAC e SAD) foram escolhidos os respectivos servidores (igualmente 

controladores de domínio de sub-rede) -  excepto nos SAC, devido ao facto 

de aí apenas existirem estações de trabalho que, por meio de VPN, enviam e 

recebem informação de/para o data center do IPVC. Assim, para o efeito e 

para a análise em causa, foi escolhida uma das estações de trabalho.  

Todos os computadores citados possuem SO da Microsoft.  

A figura 9 representa os SI em causa, os CEI existentes em cada um e 

os recursos que foram submetidos à análise técnica. 

 
 

                 Figura 9 – Computadores escolhidos em cada SI para análise de vulnerabilidades 
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 5.4.1.1 – Ferramentas de análise de vulnerabilidades 

 

Uma das circunstâncias tida em conta na escolha das ferramentas de 

análise de vulnerabilidades a utilizar foi o facto de todos os computadores a 

analisar possuírem SO Microsoft Windows.  

ara além disso, determinou-se que as ferramentas em causa deveriam 

ser freeware ou versões de demonstração. 

Desta forma, forma e para execução da análise, recorreu-se à 

utilização do seguinte software: 

 

• Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) v1.2.1  

 Ferramenta freeware de análise de vulnerabilidades que verifica a 

existência de vulnerabilidades de segurança comuns em computadores 

baseados em SO Windows e gera relatórios de segurança individuais, 

relativamente ás vulnerabilidades encontradas e respeitantes ao SO, 

configurações existentes e determinadas aplicações Microsoft, tais como 

Microsoft Internet Information Services, Microsoft SQL Server, Microsoft 

Internet Explorer e Microsoft Office. 

O MBSA pesquisa igualmente as actualizações de segurança 

referentes ao SO, aplicações supra mencionadas e a Microsoft Exchange 

Server, Microsoft Data Access Components, Microsoft XML, Microsoft Virtual 

Machine, Content Management Server, Commerce Server, Biztalk Server e 

Host Integration Server (Microsoft, 2005B). 

 

• Tenable Nessus Windows Technology Security Scanner (NeWT) 

v2.1.1 
 Ferramenta de análise de vulnerabilidades que resulta da adaptação a 

plataformas Windows do conhecido Nessus (SO Linux). Foi utilizada uma 

versão de demonstração que efectua análises em máquinas locais ou da 

mesma sub-rede, permitindo igualmente a sua execução, de forma remota. 

 O NeWT acede a uma base de dados que contem as 8000 

vulnerabilidades de segurança mais comuns existentes, analisa o computador 

em questão e gera relatórios individuais, em que constam vulnerabilidades de 
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buffer overflow, vulnerabilidades associadas a controlos de acesso, 

configurações de correio electrónico, ftp, e servidores web, lista de portos 

abertos, existência de vírus e backdoors, software Peer to Peer (P2P) e 

Instant Messaging (IM) e serviços de partilha de ficheiros (Tenable, 2005). 

 

 5.4.1.2 – Vulnerabilidades detectadas  
 

 Para além dos resultados obtidos pela análise técnica efectuada com 

recurso a software específico (anexos C), foram consideradas outras 

vulnerabilidades (inexistência de firewalls, distribuição não ponderada de 

largura de banda, permissão para execução de código externo) que resultam 

de análise realizada aos SI da instituição e caracterização da infra-estrutura 

tecnológica. Os resultados finais da análise de vulnerabilidades estão 

resumidos na tabela 17: 

 

SI Descrição da vulnerabilidade Código da 
Vulnerabilidade 

Vulnerabilidades em mecanismos de controlo de acesso BIB_V1  
Distribuição não ponderada de largura de banda BIB_V2 

Partilhas de pastas e ficheiros sem protecção BIB_V3 
BIB 

Permissão para execução de código externo BIB_V4 
Vulnerabilidades em mecanismos de controlo de acesso CD_V1 

Distribuição não ponderada de largura de banda CD_V2 
Partilhas de pastas e ficheiros sem protecção CD_V3 
Permissão para execução de código externo CD_V4 

CD 

Inexistência de firewall CD_V5 
Vulnerabilidades em mecanismos de controlo de acesso SAC_V1 

Distribuição não ponderada de largura de banda SAC_V2 
Partilhas de pastas e ficheiros sem protecção SAC_V3 
Permissão para execução de código externo SAC_V4 

SAC 

Existência de Software de IM SAC_V5 
Vulnerabilidades em mecanismos de controlo de acesso SAD_V1 

Distribuição não ponderada de largura de banda SAD_V2 
Ausência de anti-virus SAD_V3 

Permissão para execução de código externo SAD_V4 
SAD 

Desactualização de updates de segurança do SO SAD_V5 
 

          Tabela 17– Resultados da análise de vulnerabilidades aos SI da ESTG 
 

 Foi factor fundamental para a obtenção da análise técnica de 

vulnerabilidades a complementaridade existente entre as ferramentas 

escolhidas. Se por um lado, o MBSA se centra mais na detecção de 
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vulnerabilidades existentes em SO, aplicações Microsoft (abundantes nos SI 

da ESTG  - 5.1.3 )e respectivas actualizações de segurança,  o NeWT 

executa uma análise mais profunda e detalhada, tanto do SO como de todas 

aplicações existentes e respectivas configurações e pesquisa  todos os 

portos da máquina, produzindo um relatório bastante mais detalhado acerca 

das vulnerabilidades encontradas e respectivas soluções. 

 

 

 

 

 5.4.2 - Identificação das ameaças 
 
 

Para identificação das ameaças que se entende poderem afectar os 

recursos da organização – a informação existente nos seus SI -, recorreu-se 

ás estatísticas provenientes do relatório CSI/FBI – Computer Crime and 

Security Survey de 2004 (Gordon et al., 2004), considerado uma das 

principais referências em pesquisas sobre  segurança de informação nas 

organizações.  

A globalidade inerente a este relatório é uma das suas principais 

características pois o seu conteúdo exprime o resultado obtido por meio de 

respostas a questionários, submetidos a peritos de instituições 

governamentais, financeiras, académicas e de saúde. 

O relatório (nona edição anual), compara as estatísticas actuais com 

as de anos anteriores, permitindo uma visualização, ao longo do tempo, da 

evolução das mesmas (figura 10). 
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 Figura 10  – Tipos de ataques detectados nos últimos 12 meses 
 Adaptado de Gordon et al. (2004)  

 

Considerando as ameaças em causa, optou-se pela não inclusão do 

roubo de computadores portáteis devido ao facto de ser uma ameaça 

relacionada com segurança física (que não é objecto de estudo), o mesmo 

acontecendo com a ameaça fraudes de telecomunicações pois está 

associada a intercepção de informação em redes wireless (ainda não 

implementadas na instituição até à data deste estudo) ou a outro tipo de 

técnicas baseadas na intercepção da informação em trânsito (wiretapping), 

cuja probabilidade de concretização é julgada desprezável para o estudo em 

causa, no ambiente em questão. 
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 5.4.3 – Classificação das ameaças 
 

 
Com recurso aos dados estatísticos da figura 10, e à identificação de 

ameaças, as mesmas são classificadas nas dimensões CIAR (tabela 18): 

  

An Ameaças (ataques) 

Probabilidade 
de 

ocorrência 
 

C I A R 

A1 Vírus  78% P P P  

A2 Abuso de acesso à Internet 59%   P  

A3 Acesso não autorizado a 
informação 39% P   P 

A4 Penetração de sistema 37% P P  P 

A5 Denial of Service 17%   P  

A6 Roubo de informação proprietária 10% P    

A7 Fraude financeira 5% P   P 

A8 Sabotagem 4%  P P  
 

           Tabela 18 – Classificação das ameaças  
 

 Em seguida descrevem-se e caracterizam-se as ameaças 

consideradas para o estudo em causa, para mais tarde serem devidamente 

escolhidos os respectivos controlos a utilizar, para a sua mitigação. 

 
• Vírus  

Código externo malicioso que normalmente se anexa a outros 

programas, com o intuito de se replicar e espalhar rapidamente por recursos. 

Atacam programas e o sector de boot do disco, destroem ficheiros, modificam 

dados e  comprometem sistemas. 

As últimas gerações de vírus têm sido especificamente projetadas para 

se aproveitar dos ambientes de propagação rápida dos computadores em 

rede e da internet, fazendo-o rapidamente num espaço de tempo 

extremamente diminuto (Sullivan, 2005). 
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• Abuso de acesso à Internet (dentro da organização) 
Cada vez mais organizações permitem aos seus trabalhadores o 

acesso à Internet. Contudo, uma organização deve preservar os seus 

recursos e o seu uso deve ser regulamentado e monitorizado.  

Os utilizadores poderão comprometer a segurança dos recursos se 

não revelarem comportamento ético e profissional, podendo a utilização em 

causa comprometer a informação existente nos sistemas e causar danos à 

imagem organização. Por vezes, tal comportamento resulta igualmente em 

perda de produtividade. 

 

• Acesso não autorizado a informação  
Está relacionada com a quebra de confidencialidade da informação, 

por parte de utilizadores sem privilégios para tal. 

Em caso de concretização desta ameaça, podem ocorrer incidentes 

vários como, espionagem, roubo de informação, fraudes diversas, cópias não 

autorizadas de software e violações de privacidade, entre outros (Heatley e 

Otto, 1998). 

 

• Penetração de sistema (do exterior) 
Os sistemas conectados à Internet estão em risco de sofrerem ataques 

provenientes do exterior motivado por falhas de segurança. Recorrendo ao 

uso malicioso e intencional de técnicas e ferramentas computacionais, 

hackers, crackers ou lamers descobrem vulnerabilidades de determinado 

sistema, visando obtenção de acesso a recursos, e, por vezes, controlo total 

do sistema (Schneier, 2000).  

 

• Denial of service (DoS) 
Um ataque DoS é caracterizado por uma tentativa explícita de impedir 

utilizadores legítimos de aceder a determinado serviço, sistema ou recurso 

(Householder et al., 2001). 

Para serem executados, requerem pouca perícia, uma vez que as 

ferramentas a utilizar se encontram facilmente disponíveis. 
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Pode resultar em perdas monetárias e de credibilidade para 

determinada organização. 

 

• Roubo de informação proprietária  
 Esta ameaça refere-se a roubo de informação pessoal, propriedade 

intelectual, pesquisas ou investigações, informação sensível e associada ao 

negócio de determinada organização.  

 Nos tempos actuais, a informação proprietária representa vantagem 

crucial, a nível técnico ou de negócio e a sua perda por meio de roubo 

normalmente provoca danos monetários e à imagem da organização, e, 

sobretudo, poderá implicar perda de competitividade (Yu e Chiueh, 2004). 

 

• Fraude Financeira  
Os serviços disponíveis na Internet oferecem inúmeras oportunidades 

para obtenção de dados pessoais. Embora alguma desta informação pareça 

inócua, a agregação de dados de diferentes fontes pode permitir, a 

criminosos, a obtenção de informação suficiente para se fazerem passar por 

outra pessoa. - roubo de identidade. Tais técnicas são utilizadas para 

obtenção de ganhos financeiros, normalmente sob a forma de fraudes com 

cartões de crédito (Marshall e Tompsett, 2005). 

O phishing é uma técnica cada vez mais utilizada para consumar 

fraudes de índole financeira. Normalmente, determinado criminoso envia uma 

mensagem de correio electrónico enganosa, sob determinado pretexto, 

relacionado, normalmente, com instituições bancárias. O receptor da 

mensagem, se aceder a seguir as instruções enviadas na mensagem, será 

redireccionado para um sítio pertença de uma suposta instituição bancária de 

confiança. Contudo e apesar das enormes semelhanças existentes com o 

sitio verdadeiro, trata-se de uma réplica utilizada para intercepção de 

informação sensível da pessoa ou organização, para mais tarde ser utilizada 

para obtenção de ganhos financeiros (Elledge, 2004). 

As consequências de fraudes deste tipo são a perda de elevadas 

quantias monetárias, falsas implicações em actividades criminosas, obtenção 

de empréstimos fraudulentos e danos à imagem da vítima.  
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• Sabotagem  
Numa organização, os funcionários (ou outros elementos que aí 

laboram temporariamente) encontram-se, por vezes, demasiado 

familiarizados com as TIC existentes. Este tipo de conhecimento torna-os 

capazes de, por diversões motivos ou razões, causar danos extremos à 

organização sabotando os seus sistemas e causando destruição de hardware 

e infra-estruturas. 

Exemplos desse tipo de ataques incluem a alteração e destruição de 

informação, introdução errada de dados (deliberadamente), desinstalação e 

modificação de parâmetros em software, propagação intencional de vírus, 

entre outros. 

 

A tabela 19 é elaborada com base nos resultados obtidos através da 

análise de vulnerabilidades efectuada aos SI da ESTG e na identificação e 

classificação das ameaças. 

Como a análise de vulnerabilidades foi executada individualmente em 

cada SI, por observação da figura 9 - onde estão representados os CEI 

existentes em cada SI -  podem-se determinar, quais os CEI que poderão ser 

afectados por determinada ameaça, através da exploração de 

vulnerabilidades. 
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 CONJUNTOS DE ELEMENTOS DE 
INFORMAÇÃO AFECTADOS 

VULNERABILIDADES EXPLORADAS POR 
CADA AMEAÇA BIB CD SAC SAD 

C
E

I1
 

C
E

I2
 

C
E

I3
 

C
E

I4
 

C
E

I5
 

C
E

I6
 

C
E

I7
 

C
E

I8
 

C
E

I9
 

C
E

I1
0 

C
E

I1
1 

C
E

I1
2 

C
E

I1
3 

Permissão para execução de código externo BIB_V4 CD_V4 SAC_V4 SAD_V4 

Ausência de anti-virus;    SAD_V3 A1 

Vulnerabilidades em web browsers    SAD_V5 

P P P P P P P P P P P P P 

Ausência de mecanismos de monitorização adequados     
A2 

Distribuição não ponderada da largura de banda BIB_V2 CD_V2 SAC_V2 SAD_V2 
P P P P P P P P P P P P P 

A3 Ausência ou falhas em mecanismos de controlo de acesso BIB_V1 CDV1 SAC1 SAD_V1 P P P P P P P P P P P P P 

Ausência ou incorrecta configuração de firewalls  CD_V5   
A4 

Desactualização de  SO’s e aplicações    SAD_V5 
P   P P  P P  P P P P 

Ausência ou incorrecta configuração de firewalls  CD_V5   

Vulnerabilidades associadas a aplicações P2P e IM   SAC_V5  A5 

Desactualização de  SO’s e aplicações    SAD_V2 

P P P P P  P P P P P P P 

A6 Ausência ou falhas em mecanismos de controlo de acesso BIB_V1 CDV1 SAC1 SAD_V1 P P P P P P P P P P P P P 

Falhas em controlos de aplicação que poderão provocar 
pagamentos fraudulentos;     

Ausência ou falhas em mecanismos de controlo de acesso BIB_V1 CD_V1 SAC_V1 SAD_V1 A7 

Vulnerabilidades em web browsers    SAD_V5 

P P P P P P P P P P P P P 

Partilhas de pastas e ficheiros sem protecção BIB_V3 CD_V3 SAC_V3  

A
 M

 E
 A

 Ç
 A

 S
 

A8 
Permissão para execução de código externo BIB_V4 CD_V4 SAC_V4 SAD_V4 

P P P P P P P P P P P P P 

Tabela 19 – Tabela geral de ameaças, vulnerabilidades e CEI dos SI da ESTG 
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 5.4.4– Cálculo do valor das ameaças 
 

 
 Para o cálculo do valor das ameaças será considerada a sua 

probabilidade de ocorrência na CEI dos SI da ESTG, segundo as dimensões 

CIAR consideradas.   

 Com base na tabela anterior, elaborou-se a tabela 20, que indica a 

probabilidade de ocorrência de cada ameaça em cada CEI dos SI da ESTG. 

 

 
 AMEAÇAS 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

CEI1 0,78 0,59 0,39 0,37 0,17 0,10 0,05 0,04 

CEI2 0,78 0,59 0,39  0,17 0,10 0,05 0,04 
CEI3 0,78 0,59 0,39  0,17 0,10 0,05 0,04 
CEI4 0,78 0,59 0,39 0,37 0,17 0,10 0,05 0,04 
CEI5 0,78 0,59 0,39 0,37 0,17 0,10 0,05 0,04 
CEI6 0,78 0,59 0,39   0,10 0,05 0,04 
CEI7 0,78 0,59 0,39 0,37 0,17 0,10 0,05 0,04 
CEI8 0,78 0,59 0,39 0,37 0,17 0,10 0,05 0,04 
CEI9 0,78 0,59 0,39  0,17 0,10 0,05 0,04 

CEI10 0,78 0,59 0,39 0,37 0,17 0,10 0,05 0,04 
CEI11 0,78 0,59 0,39 0,37 0,17 0,10 0,05 0,04 
CEI12 0,78 0,59 0,39 0,37 0,17 0,10 0,05 0,04 C
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CEI13 0,78 0,59 0,39 0,37 0,17 0,10 0,05 0,04 
 

                              Tabela 20 – Probabilidade de ocorrência de ameaças nos CEI dos SI da ESTG 
 

Atendendo à classificação de cada uma das ameaças segundo as 

dimensões CIAR, a tabela 20 dá origem a 4 novas tabelas (tabelas 21 a 24), 

que irão ser utilizadas para o cálculo do risco, juntamente com a tabela 15 

que contêm o valor da informação na ESTG, determinado através de 

tratamento estatístico, após estudo Delphi. 
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CONFIDENCIALIDADE AMEAÇAS 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

CEI1 0,78  0,39 0,37  0,10 0,05  

CEI2 0,78  0,39   0,10 0,05  
CEI3 0,78  0,39   0,10 0,05  
CEI4 0,78  0,39 0,37  0,10 0,05  
CEI5 0,78  0,39 0,37  0,10 0,05  
CEI6 0,78  0,39   0,10 0,05  
CEI7 0,78  0,39 0,37  0,10 0,05  
CEI8 0,78  0,39 0,37  0,10 0,05  
CEI9 0,78  0,39   0,10 0,05  
CEI10 0,78  0,39 0,37  0,10 0,05  
CEI11 0,78  0,39 0,37  0,10 0,05  
CEI12 0,78  0,39 0,37  0,10 0,05  C

O
N

JU
N

TO
S 

D
E 

E
LE

M
E

N
TO

S 
D

E 
IN

FO
R

M
A

Ç
Ã

O
 

  

CEI13 0,78  0,39 0,37  0,10 0,05  
 

     Tabela 21 – Probabilidade de ocorrência de ameaças à confidencialidade nos SI    
                        da ESTG 

INTEGRIDADE  AMEAÇAS 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

CEI1 0,78   0,37    0,04 

CEI2 0,78       0,04 
CEI3 0,78       0,04 
CEI4 0,78   0,37    0,04 
CEI5 0,78   0,37    0,04 
CEI6 0,78       0,04 
CEI7 0,78   0,37    0,04 
CEI8 0,78   0,37    0,04 
CEI9 0,78       0,04 

CEI10 0,78   0,37    0,04 
CEI11 0,78   0,37    0,04 
CEI12 0,78   0,37    0,04 
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CEI13 0,78   0,37    0,04 
 

       Tabela 22 – Probabilidade de ocorrência de ameaças à integridade nos SI 
                          da ESTG 

DISPONIBILIDADE AMEAÇAS 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

CEI1 0,78 0,59   0,17   0,04 

CEI2 0,78 0,59   0,17   0,04 
CEI3 0,78 0,59   0,17   0,04 
CEI4 0,78 0,59   0,17   0,04 
CEI5 0,78 0,59   0,17   0,04 
CEI6 0,78 0,59      0,04 
CEI7 0,78 0,59   0,17   0,04 
CEI8 0,78 0,59   0,17   0,04 
CEI9 0,78 0,59   0,17   0,04 
CEI10 0,78 0,59   0,17   0,04 
CEI11 0,78 0,59   0,17   0,04 
CEI12 0,78 0,59   0,17   0,04 
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CEI13 0,78 0,59   0,17   0,04 
 

         Tabela 23 – Probabilidade de ocorrência de ameaças à disponibilidade nos SI  
                             da ESTG 

RESPONSABILIDADE AMEAÇAS 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

CEI1 0,78  0,39 0,37   0,05  

CEI2 0,78  0,39    0,05  
CEI3 0,78  0,39    0,05  
CEI4 0,78  0,39 0,37   0,05  
CEI5 0,78  0,39 0,37   0,05  
CEI6 0,78  0,39    0,05  
CEI7 0,78  0,39 0,37   0,05  
CEI8 0,78  0,39 0,37   0,05  
CEI9 0,78  0,39    0,05  
CEI10 0,78  0,39 0,37   0,05  
CEI11 0,78  0,39 0,37   0,05  
CEI12 0,78  0,39 0,37   0,05  C
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CEI13 0,78  0,39 0,37   0,05  
 

       Tabela 24 – Probabilidade de ocorrência de ameaças à responsabilidade nos SI   
                        da ESTG                                  
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5.5 – Risco 
 
  
 5.5.1 – Cálculo do risco 
 
 

 Para cálculo do risco existente nos SI da ESTG, foi aplicada a fórmula 

fundamental de risco descrita em 3.2.1: 

Risco  = P * V 

P representa a probabilidade de ocorrência das ameaças em cada CEI, nas 

dimensões CIARI; 

V representa o valor da informação em cada CEI, para cada dimensão CIAR  

 

Contudo, P terá necessariamente de representar um valor calculado 

em função das várias ameaças que pendem sobre determinado CEI, em 

determinada dimensão. 

Exemplificando com a tabela 21, CEI1 está sujeito a várias ameaças 

(A1, A3, A4, A6 e A7) que atentam contra a sua confidencialidade. O mesmo 

acontece a CEI dessa e das restantes tabelas das dimensões IAR.  

 Assim, P será considerado como sendo o valor que representa a 

máxima probabilidade de ocorrência de uma ameaça, em determinado CEI 

respeitante a CIAR. 

 Tomando como exemplo o valor máximo existente na linha 

correspondente a CEI1, na tabela 21; o valor da informação de CEI1 na 

dimensão C da tabela 15 : 

P terá o valor de 0,78 que representa a probabilidade de ocorrência da 

ameaça A1 (Vírus) que atenta contra a confidencialidade de CEI1; 

 V terá o valor de 0,17 - valor da informação de CEI1 na dimensão C. 

O Risco calculado, representando o risco de CEI1 na dimensão C, 

terá o valor de 0,13. 
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Aplicando o mesmo método a todos os CEI nas dimensões CIAR, 

obtém-se a tabela 25, que representa o Risco Inicial obtido nos SI da ESTG, 

nas dimensões CIAR. 

 
 C I A R 

CEI1 0,13 0,58 0,65 0,67 

CEI2 0,01 0,58 0,56 0,53 

CEI3 0,62 0,62 0,55 0,62 

CEI4 0,62 0,62 0,55 0,63 

CEI5 0,15 0,53 0,47 0,54 

CEI6 0,14 0,46 0,38 0,49 

CEI7 0,59 0,77 0,68 0,71 

CEI8 0,55 0,76 0,65 0,68 

CEI9 0,55 0,75 0,63 0,64 

CEI10 0,76 0,78 0,71 0,76 

CEI11 0,53 0,59 0,52 0,58 

CEI12 0,57 0,64 0,51 0,63 C
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CEI13 0,73 0,78 0,73 0,77 
 

                                    Tabela 25 – Risco inicial obtido nos SI da ESTG 
   

 

 5.5.2 – Avaliação do risco 
  
 
 Para execução de qualquer avaliação do risco, o risco inicial calculado 

é comparado a um determinado referencial ou critério significativo para a 

organização.  

Foi adoptada a introdução de um valor de referência como medida de 

avaliação do risco, significando que todo o risco superior a esse referencial 

terá necessariamente de ser reduzido recorrendo a controlos para a sua 

mitigação.  

Tais controlos actuam sobre as ameaças, reduzindo, desta forma, a 

sua probabilidade de ocorrência a valores residuais, para que, através de 

novo cálculo, o valor do risco encontrado seja aceitável.  

 Contudo e segundo o descrito anteriormente, várias ameaças afectam 

determinado CEI. Através da introdução de determinado controlo que vise 
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mitigar o risco, apenas se actua sobre determinada ameaça – a que 

apresenta a maior probabilidade de ocorrência em determinado CEI – 

desprezando as restantes.  

Para novo cálculo de risco, em todos os CEI de CIAR, foram 

consideradas as ameaças que apresentam o segundo maior valor de 

probabilidade de ocorrência.  

Este processo é iterativo e tem como condição de paragem que o valor 

do risco de cada CEI nas dimensões CIAR seja sempre inferior ao valor de 

referência supracitado.  

No final, obtêm-se a lista das ameaças a mitigar e a tabela de risco 

final (tabela 26).  

 
 C I A R 

CEI1 0,07 0,27 0,14 0,34 

CEI2 0 0,03 0,12 0,27 

CEI3 0,31 0,03 0,12 0,31 

CEI4 0,31 0,30 0,12 0,32 

CEI5 0,07 0,25 0,10 0,27 

CEI6 0,07 0,02 0,02 0,25 

CEI7 0,30 0,37 0,15 0,35 

CEI8 0,28 0,36 0,14 0,34 

CEI9 0,28 0,04 0,14 0,32 

CEI10 0,38 0,37 0,15 0,38 

CEI11 0,27 0,28 0,11 0,29 

CEI12 0,28 0,30 0,11 0,32 C
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CEI13 0,36 0,37 0,16 0,39 
 

                                   Tabela 26 – Risco final obtido nos SI da ESTG, para o valor de referência 0,5 
    

Para automatização de todo o processo, foi desenvolvida uma 

aplicação de cálculo, recorrendo ao software Microsoft Excel 2003 e à 

linguagem de programação VBA que calcula e avalia o risco existente nos SI 

da instituição (Anexo C). 

É uma ferramenta dinâmica que, através da introdução, por parte do 

utilizador, de um valor de risco de referência, calcula o risco inicial e final 

existente nos SI, tendo em conta o valores da informação e as ameaças 

consideradas, para além de indicar graficamente o conjunto de ameaças que 

terão de ser mitigadas. 
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Esta ferramenta reveste-se de enorme utilidade pois resume todo o 

processo de análise de risco efectuado, tendo por base a metodologia 

desenvolvida. 

Poderá igualmente servir para que, os elementos dos órgãos de 

Gestão da ESTG possam ter uma perspectiva geral de todo o processo e, 

através da  realização de  simulações de cálculo do risco existente nos SI da 

instituição, possam tomar decisões, baseadas na informação entretanto 

disponibilizada. 

 

 
 
5.6 – Selecção de controlos 
 
 
 5.6.1 – Controlos técnicos 
 
 
 Para mitigação da lista de ameaças obtida através da ferramenta de 

cálculo e avaliação de risco supracitada, foram considerados os seguintes 

controlos técnicos: 

 

CTn Controlos 

CT1 Anti-Virus e variantes 

CT2 Controlo de acesso 

CT3 Criptografia, Assinatura Digital, Certificados Digitais 

CT4 Firewalls 

CT5 IDS 

CT6 Redundância de dados e serviços 

CT7 Monitorização de actividades 
 

                         Tabela 27 – Selecção de controlos técnicos para mitigação de risco 

• Anti-virus e variantes  
De acordo com a norma ISO/IEC 17799, deve ser instalados controlos 

de detecção, prevenção e recuperação contra código malicioso.  
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Um anti-virus (e variantes, como anti-spyware) é um software que 

fornece protecção contra vírus e código malicioso, por meio de detecção e 

remoção, prevenindo efeitos indesejáveis e reparando danos que possam ter 

sido provocados. Este tipo de software utiliza uma variedade de técnicas para 

proteger computadores contra vírus, worms e troianos potencialmente 

danosos (GAO 04-0321, 2004). 

  

• Controlo de acesso  
As tecnologias de controlo de acesso asseguram que apenas 

utilizadores ou sistemas autorizados tenham acesso a recursos, redes e 

informação e ajudam a proteger informação e sistemas de carácter mais 

sensível. Reduzem consideravelmente o número de hipóteses e técnicas que 

um atacante utiliza para penetrar em determinado sistema (GAO 04-0321, 

2004). 

 

• Criptografia, Assinatura Digital, Certificados Digitais 

Criptografia é utilizada para assegurar confidencialidade, integridade 

de informação, bem como autenticação, certificação electrónica de 

informação e não repúdio. 

Segundo a norma ISO/IEC 17799, os controlos criptográficos poderão 

ser utilizados para assegurar: 

 a)Confidencialidade -  utilizando encriptação protege-se informação 

mais sensível ou crítica, armazenada ou em trânsito; 

 b) Integridade/Autenticidade - por meio do recurso a assinaturas 

digitais ou códigos de autenticação de mensagens para proteger a 

autenticidade e integridade informação mais sensível ou crítica, armazenada 

ou em trânsito; 

 c) Não repúdio – Utilizando técnicas criptográficas para obtenção de 

provas de ocorrência de um evento ou acção 

Tais controlos assumem importante papel quer dentro de um sistema 

computacional, quer quando a informação se encontra “em trânsito” e circula 

em canais de comunicação não protegidos. 
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As assinaturas digitais utilizam criptografia de chave pública para 

fornecer autenticação, integridade de informação e não repúdio de 

determinada mensagem ou transacção. Tal como no meio físico, uma 

assinatura digital confirma a identidade do autor da mensagem. São 

regularmente utilizadas em conjunção com um certificado digital – credencial 

electrónica que garante a associação entre uma chave pública e determinada 

entidade (GAO 04-0321, 2004). 

 

• Firewalls 

Dispositivos de hardware ou software que controlam o fluxo do tráfico 

entre redes ou entre dispositivos redes. Colocados em pontos estratégicos, 

funcionam, desta forma, como barreira protectora entre a rede protegida e 

qualquer outra, forçando toda a informação (que entra e sai) a passar por si, 

protegendo áreas da rede contra acesso não autorizado. Basicamente, o 

software examina os pacotes de rede e depois despoleta determinadas 

acções assentes em regras pré-definidas (GAO 04-0321, 2004). 

Tais regras devem ser configuradas de acordo com a política de 

segurança da organização em causa.  
  

• Intrusion Detection Systems (IDS)  
Um IDS detecta actividades anómalas, incorrectas e inapropriadas que 

poderão vir a comprometer a confidencialidade, integridade e disponibilidade 

de uma rede protegida e seus sistemas. Recolhe e analisa a informação, com 

base em regras pré-definidas e responde à análise realizada, normalmente 

notificando a ocorrência de um ataque. Quando colocados em segmentos de 

uma rede, podem igualmente monitorizar o tráfego e realizar análises locais, 

relativamente aos recursos alocados a esse segmento (GAO 04-0321, 2004). 

  

• Redundância de dados e serviços 

Existem vários controlos que garantem continuidade de operações de 

sistemas e asseguram a disponibilidade de serviços e sistemas. 
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Podem ser referidas ferramentas como clustering, tecnologias de 

balanceamento de carga, tecnologia RAID (Redundant Array of Independent 

Disk). Podemos incluir igualmente os backups (redundância de dados). 

Sistemas que requerem alta disponibilidade utilizam clustering; são 

utilizados em simultâneo 2 ou mais servidores de tal forma que, se existir 

determinada falha numa aplicação num servidor, poderá ser automaticamente 

recuperada recorrendo ao outro servidor. 

As tecnologias de balanceamento de carga evitam a sobrecarga de 

determinado recurso, recorrendo a uma distribuição ponderada de carga 

entre os vários recursos. A Tecnologia RAID permite que 2 ou mais discos 

rígidos trabalhem em conjunto, aumentando a tolerância a falhas (GAO 04-

0321, 2004). 

Os backups são utilizados para manter a integridade e disponibilidade 

da informação e do seu processamento e a continuidade de operações, por 

meio da recuperação de informação e software, após um desastre intencional 

(actividade maliciosa), acidental (erro humano) ou natural (terramoto, 

incêndio) (ISO/IEC 17799, 2005). Um backup normalmente consiste na 

realização duma cópia de informação e configurações existentes em recursos 

e sistemas. Tal operação deve ser realizada automaticamente e 

regularmente.  

  

• Verificadores de consistência  
São programas que monitorizam alterações a ficheiros considerados 

críticos para as organizações, incluindo alterações a informação, permissões 

e direitos de acesso).  

Devido a actividades (autorizadas e não autorizadas) alterarem 

constantemente ficheiros, este tipo de controlos foram concebidos para 

operarem com aqueles considerados mais críticos e que, em circunstâncias 

normais, não deverão ser sujeitos a modificações. 

Podem igualmente ser utilizados para detectar se determinada 

aplicação alterou ficheiros devido a falhas de concepção. Embora este tipo de 

controlos monitorizem modificações a ficheiros, não previnem a ocorrência de 

tais modificações. Um administrador apenas irá notar a ocorrência de 

mudanças após aplicação do controlo em causa (GAO 04-0321, 2004). 
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• Monitorização de actividades 
Conjunto de controlos (auditoria a logs, monitorização de sistemas) 

utilizados para detectar actividades não autorizadas de processamento de 

informação na organização (ISO/IEC 17799, 2004).  

Tais ferramentas deverão verificar a eficácia de controlos adoptados 

bem como conformidade com a política de acessos. 

Devido ao elevado volume de informação existente em muitos sistemas, 

estes controlos podem fornecer uma visualização dinâmica de actividades 

que se estão a processar no seu interior (GAO 04-0321, 2004). 

 

A aplicação dos controlos adequados para mitigação de cada uma das 

ameaças consideradas na análise de risco dos SI da ESTG, é apresentada 

na tabela 28: 

 

An Ameaças (ataques) CTn Controlos para mitigação das 
ameaças 

A1 Vírus CT1 Anti-Virus e variantes 

A2 Abuso de acesso à Internet CT7 Monitorização de actividades 

A3 Acesso não autorizado a informação CT2 Controlo de acesso 

A4 Penetração de sistema CT4 
CT5 

Firewalls 
IDS 

A5 Denial of Service CT4 
CT5 

Firewalls 
IDS 

A6 Roubo de informação proprietária CT2 Controlo de acesso 

A7 Fraude financeira CT3 Criptografia, Assinatura Digital, 
Certificados Digitais 

A8 Sabotagem CT6 Redundância de dados e serviços 
   

    Tabela 28 – Controlos para mitigação das ameaças  
 
 
 5.6.2 – Políticas de segurança 
 
 
 Após determinação dos controlos técnicos a aplicar para mitigação de 

cada uma das ameaças específicas e com base nestes, o último passo de 
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aplicação da metodologia desenvolvida consiste na formulação de políticas 

de segurança para a ESTG, como mecanismos que reflectem os objectivos e 

filosofias da instituição, face à segurança dos SI da organização e orientem 

os procedimentos de todos os funcionários da instituição na sua interacção 

com os SI. Para o efeito, foi elaborada uma proposta de política (anti-virus), 

baseada em alguns templates existentes no sítio da SANS (SANS, 2005).   

 

 

 5.6.2.1 - Política de anvi-vírus 
 
Finalidade 

 

Estabelecimento de requisitos e procedimentos a serem cumpridos 

com todos os sistemas informáticos conectados à rede de dados da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão, para assegurar a detecção e prevenção 

eficaz de vírus. 

 

Âmbito 
 

 A presente política aplica-se a todos os computadores da ESTG 

conectados à rede de dados da ESTG, incluindo (mas não estando limitado 

a) estações de trabalho, computadores portáteis e servidores (ficheiros, ftp, 

proxy e correio electrónico). A sua execução está a cargo de todos os 

funcionários (docentes e não docentes), responsáveis por laboratórios e 

alunos da instituição. 

  

Descrição 
 

Administradores e gestores de sistema 

• Todos os computadores devem ter instalado software anti-virus 

licenciado, excepto aqueles com sistema operativo Unix ou Linux, para os 

quais fica à responsabilidade do respectivo administrador zelar pela 

protecção contra vírus.  
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• A instalação e manutenção do anti-virus estão a cargo dos Serviços de 

Informática da ESTG, excepto nos laboratórios da instituição, onde essa 

tarefa é da responsabilidade do respectivo responsável pelo laboratório. 

• O software anti-virus deve encontrar-se sempre activo e configurado 

para iniciar automaticamente com o sistema operativo, estando residente na 

memória do computador para detecção de vírus durante o normal 

funcionamento do recurso em causa. 

• O software de anti-virus bem como os ficheiros contendo as 

respectivas definições devem estar sempre actualizados. 

• Os Serviços de Informática e responsáveis por laboratórios devem 

encarregar-se da criação de procedimentos que assegurem que o software 

de anti-virus execute pesquisas regulares, pelo menos uma vez por semana, 

para verificação da conformidade de estado dos computadores. 

• Se for detectada qualquer anomalia relacionada com a existência de 

vírus, tal deverá ser formalmente comunicado, de imediato, aos Serviços de 

Informática da Instituição ou ao responsável pelo laboratório. O recurso 

deverá ser retirado da rede para resolução da anomalia e novamente 

conectado apenas quando o seu estado de funcionamento se considerar 

normal. 

• São expressamente proibidas todas as actividades relacionadas com a 

intenção de criação ou distribuição de código malicioso (vírus, worms, 

troianos, etc.) na rede da ESTG. 

 
Utilizadores 

São recomendados os seguintes procedimentos para prevenção de 

problemas com código malicioso, no dia-a-dia da utilização dos 

computadores: 

• Nunca abrir ficheiros ou macros anexados a mensagens de correio 

electrónico provenientes de fontes desconhecidas, suspeitas ou não 

confiáveis, apagando-os imediatamente;  

• Nunca efectuar o download de ficheiros de fontes desconhecidas, 

suspeitas ou não confiáveis; 
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• Não utilizar aplicações Peer to Peer (Edonkey, Kazaa, Gnutella, 

Napster); 

• Evitar a partilha de directorias com permissões de leitura/escrita a 

menos que tal seja absolutamente necessário; 

• Realizar regularmente backups de dados e configurações críticas do 

sistema e guardá-los em local seguro; 

• Nunca executar aplicações que possam causar a transferência de 

vírus (clientes de correio electrónica, browsers etc.) enquanto o software anti-

virus estiver inactivo. 

 

Violações 
No decurso de acções de monitorização, que poderão ocorrer de 

forma programada ou não e sem aviso prévio, qualquer computador que não 

se encontre em conformidade com as exigências definidas por esta política, 

será imediatamente desconectado da rede, até que a respectiva 

conformidade seja assegurada. 

As violações à presente política poderão resultar, entre outras 

consequências, em acções disciplinares previstas por regulamentação interna 

e/ou lei. 

 
Revisão 

Todos os dias são descobertos novos vírus que ameaçam sistemas e 

informação, o que pode pôr em causa a eficácia das actuais ferramentas e 

medidas para prevenção, detecção e remoção de vírus. 

Assim, caso se verifique que a presente política bem como a lista de 

procedimentos recomendados se encontram desadequados, desactualizados 

ou desenquadrados do actual panorama tecnológico ou institucional, este 

documento deverá ser revisto e actualizado. 
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CAPÍTULO 6 – ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

 

 

Neste capítulo são analisados e discutidos os resultados obtidos pela 

aplicação da metodologia de análise de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 – Determinação do valor da informação 
 
 
 A base para a determinação do valor da informação nos SI da ESTG 

residiu na agregação da informação em vários conjuntos que serviram para 

elaboração dos questionários. 

 A dificuldade inerente a este método subsiste no balanceamento entre 

a quantidade de critérios de agregação de informação a utilizar e a 

complexidade do processo. A escolha dos critérios foi condicionada 

igualmente pelo carácter descentralizado dos SI analisados, da qual resulta 

relativa redundância de elementos de informação. 

 Foram utilizados 6 critérios, mas, para que todo o processo se 

tornasse mais preciso, teria que se recorrer a superior quantidade, 

diferenciando mais conjuntos de elementos de informação.  Contudo, tal  

tornaria os questionários extremamente complexos e de difícil resposta, 

comprometendo as etapas subsequentes. A agregação inicial realizada 
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revelar-se-ia correcta e adequada, bastante convergente qualitativa e 

quantitativamente com a agregação final, obtida no término do estudo Delphi. 

 Os resultados obtidos pela aplicação do método de Delphi não são 

desprovidos de subjectividade, inerente a qualquer estudo que recorre a 

questionários estruturados pois resultam da opinião individual de um painel 

de especialistas que interagem com os SI da instituição de diversas formas. 

 Não obstante, revelaram-se consistentes e bastante homogéneos, 

comprovados pela obtenção de excelentes valores para o α de Cronbach 

para todas as dimensões consideradas (tabela 11), factor indicativo da 

enorme convergência de opiniões de todos os elementos do painel; a elevada 

participação registada reforça ainda mais a sua qualidade. 

 Todo este processo, talvez o mais crítico e sensível em todo o estudo 

decorreu dentro dos parâmetros estabelecidos, não se registando qualquer 

tipo de adversidades que pudessem por em causa a sua correcta 

prossecução.  

 

 

 

6.2 – Determinação da probabilidade de ocorrência de 
ameaças  

 
 
 A selecção das ferramentas de análise de vulnerabilidades 

condicionava a fase seguinte da metodologia de análise de risco. As 

ferramentas escolhidas, ajustadas ás características dos SI em causa, 

revelaram-se úteis e bastante complementares, daí resultando uma análise 

bastante completa e precisa.  

 O correcto cálculo da probabilidade de ocorrência de ameaças aos SI 

da instituição dependia tanto da agregação dos elementos de informação 

como da análise de vulnerabilidades. Face à qualidade dos resultados 

obtidos em ambas as fases, o cálculo resultante apresenta valores que 
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permitem efectuar um diagnóstico adequado da probabilidade de ocorrência 

de determinadas ameaças, nos vários SI da instituição. 

 

 

 

6.3 – Cálculo do risco  
  

 
 O método desenvolvido para cálculo do risco que se baseou na 

escolha do máximo valor de ocorrência de determinada ameaça em 

determinado conjunto de elementos revelou-se adequado, tanto para o 

cálculo do risco inicial como do risco final, resultante de iterações, permitindo 

assim a obtenção da lista de ameaças a mitigar. 

 Os resultados alcançados por aplicação da metodologia de análise de 

risco foram extremamente satisfatórios. 

 A ferramenta de cálculo desenvolvida permite uma percepção geral de 

tais resultados, obtidos nas etapas de análise e planeamento, integradas num 

processo global de gestão de risco, no qual assenta a segurança de qualquer 

sistema de informação. 
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES E TRABALHO 
FUTURO 

 

 

 

Neste capítulo são expostas as conclusões finais do estudo referenciando a 

sua contribuição para a área de Segurança de Sistemas de Informação. São 

ainda efectuadas algumas considerações relativamente a futuros 

desenvolvimentos do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 – Conclusões 
 

 
 Se a leccionação actual indissociável da progressiva adesão a novas 

TIC, como suporte ao ensino e à disponibilização de serviços e conteúdos 

associados, não for acompanhada de medidas de segurança apropriadas que 

permitam a sua utilização eficaz e incrementem níveis de confiança nas 

tecnologias utilizadas, de nada servirá o conceito actual de revolução 

tecnológica. 

 O aparecimento e expansão das redes sem fios possibilitando maior 

abertura das intranets à comunidade escolar é um exemplo cabal de tal 

conjuntura, pois os benefícios intrínsecos a este tipo de tecnologias implicam 

a existência de superior quantidade de preocupações, para que 

confidencialidade, integridade e disponibilidade de recursos sejam 

preservadas. 
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 O desenvolvimento de novas metodologias de análise de risco não 

constitui, por si, qualquer novidade, pois várias aproximações, tanto 

quantitativas como qualitativas foram surgindo ao longo das últimas décadas, 

motivadas pelo contínuo desenvolvimento tecnológico. Quando se tentam 

aplicar tais metodologias a meios extremamente específicos, tal afigura-se, 

na maior parte das ocasiões, inadequado.  

 No início do presente trabalho, foi proposto o desenvolvimento de uma 

metodologia, capaz de quantificar e classificar o risco em meios académicos. 

 Para tal, foi concebido um método que permite quantificar e classificar 

em várias dimensões, o valor da informação existente nos SI de uma 

instituição de ensino superior, tendo em conta as especificidades inerentes ao 

meio em causa, permitindo a sua aplicabilidade a estruturas com 

características semelhantes a nível social, cultural e tecnológico.  

 Uma das grandes vantagens de tal inovação reside no facto de, os 

órgãos de gestão deste tipo de organizações, poderem com maior facilidade 

adoptar medidas e tomar decisões baseadas no valor atribuído a este tipo de 

recursos, até então dificilmente mensurável pela aplicação de qualquer 

técnica. 

 Foi igualmente alcançado um método que para determinação da 

probabilidade de ocorrência de ameaças peculiares ao meio envolvente. 

 Tais contribuições permitiram a obtenção de uma metodologia de 

análise de risco faseada e dinâmica, com consequente elaboração de 

políticas de segurança adequadas à mitigação dos riscos inerentes a 

qualquer instituição do género.  

 Desta forma, pode-se concluir que os objectivos inicialmente traçados 

foram alcançados, a metodologia em causa revelou-se adequada, 

favorecendo a sua exequibilidade a meios similares e de ainda maior 

complexidade. 
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7.2 – Trabalho futuro 
  
 
 Devido ás limitações de índole temporal associadas a um trabalho 

deste género, o conjunto de controlos técnicos propostos para mitigação bem 

como a política de segurança específica (anti-virus) que resultaram da 

aplicação da metodologia de análise não chegaram a ser implementados, 

permitindo, desta forma e numa fase ulterior, testar a sua eficácia, por meio 

de avaliação.  

 Com base neste estudo, deverão ser propostas outras políticas de 

segurança, baseadas nos controlos técnicos aconselhados, podendo, para tal 

ser estruturado um processo de criação automático das mesmas.  
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Anexo A – Questionários Delphi 
 
 

Este anexo contem os questionários e resumo dos resultados 

enviados aos participantes, relativamente ao estudo Delphi 

efectuado aos SI da ESTG. 
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Anexo A1 – Questionários Delphi – 1.ª Ronda 

 
 

Este anexo contem o questionário da 1.ª ronda, relativo ao 

Estudo Delphi, utilizado para determinação do valor da 

informação  nos SI da ESTG 
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Exmo. Sr. 
 
Assunto:Inquério sobre o Valor da Informação numa Instituição  
 

 

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão pretende realizar um estudo acerca do 

valor da Informação existente nos Sistemas de Informação da Instituição. Nesse 

intuito, foi elaborado um inquérito estruturado que se envia em anexo. 

 

Tal inquérito irá igualmente contribuir para um trabalho científico (Mestrado) sob o 

tema Estudo de Modelos de Avaliação da Segurança de Informação. 

 

Estou consciente do transtorno que poderá causar a V.Ex.ª a resposta a questionários 

deste tipo. Contudo, dado que esta é a única forma sustentada de obtenção da 

informação necessária que sustente o trabalho mencionado, venho, por esta forma, 

pedir-lhe que dispense algum do seu tempo na resposta ao inquérito supracitado. 

 

Os resultados obtidos neste estudo, após compilados, ser-lhe-ão posteriormente 
enviados. 
 
Agradeço a atenção dispensada e a valiosa cooperação. 
 
José Armando Pimenta 
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ESTUDO DE DELPHI 

 
 
 
 
 
 
 
 

“O VALOR DA INFORMAÇÃO NUMA INSTITUIÇÃO DE  
ENSINO SUPERIOR” 

 
 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 
 
 
 

1.ª RONDA 
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INTRODUÇÃO 
 

Segundo a norma ISO/IEC 17799/2000 – Tecnologia de Informação - Código de prática para gestão de 

segurança de Informação -  define-se Segurança de Informação como protecção da Informação contra 

uma ampla gama de ameaças, para assegurar a continuidade dos negócios, minimizar prejuízos e 

maximizar o retorno de investimentos e oportunidades comerciais, estando intimamente ligada à 

preservação de: 

Confidencialidade como a garantia de que a Informação esteja acessível apenas aqueles autorizados a 

terem acesso;  

Integridade como a garantia da salvaguarda da exactidão e incorruptibilidade de informações e 

métodos de processamento; 

Disponibilidade como a garantia de que utilizadores autorizados tenham acesso a informações e 
recursos associados, quando necessário; 
 

Assume igualmente acrescida relevância para a Segurança de Informação a existência de uma clara 

identificação dos proprietários de Informação numa organização, ou seja, dos responsáveis pela sua 

criação, manutenção e destruição.  

 

É sobejamente conhecido o valor que a Informação acarreta a qualquer organização em termos de 

produtividade e competitividade, assumindo papel igualmente  preponderante nas tomadas de decisão e 

estratégias a seguir e  políticas da Instituição. 

O processo de medição desse valor e seus benefícios para determinada organização revela-se sempre 

problemático, não existindo qualquer tipo de metodologia standard para o efeito, diferindo os 

parâmetros associados a tal quantificação consoante o tipo de instituição em causa. 
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OBJECTIVOS 
 

Este inquérito tem por objectivo realizar um estudo acerca do Valor da Informação existente nos 

Sistemas de Informação (SI) de uma Instituição de Ensino Superior, baseado em parâmetros associados 

à área de Segurança de Informação. 

 

É utilizado, para essa finalidade, o método de Delphi que é um método de prospecção e uma 

ferramenta de comunicação e análise subjectiva. Este método tem como técnica a busca de um 

consenso de opiniões por parte de um painel de especialistas (nos quais V.Ex.ª se enquadra) em 

determinada matéria ou assunto e justifica-se o seu uso, no presente caso, devido à intangibilidade e 

subjectividade associada ao objecto de estudo. 

 

A contribuição dos envolvidos é realizada mediante resposta a uma série de questionários sobre o tema 

em causa, até se atingir consenso entre o painel, sem, contudo, existir qualquer tipo comunicação 

directa entre os diversos especialistas participantes.  
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
 
A tarefa a realizar neste questionário consiste na classificação de determinados conjuntos de elementos 

de Informação -  (Ci i=1,..,10) presentes nos SI da ESTG. Essa classificação é realizada atendendo a 

determinados parâmetros fundamentais da Segurança de SI – a Confidencialidade, a Integridade a 

Disponibilidade e ainda a Responsabilidade..  

Cada conjunto de elementos de Informação Ci que se apresentarão no questionário deverá ser  

classificado segundo os parâmetros referidos, numa escala de 1 a 7.  

Assim, é-lhe proposto que, do ponto de vista de impacto organizacional, classifique a perda de 

confidencialidade, integridade ou disponibilidade de determinado conjunto Ci de elementos de 

Informação presentes nos SI da Instituição. 

Classifique igualmente o impacto causado pela ausência de responsabilidade, em caso de ocorrência de 

qualquer tipo de incidente com determinado conjunto Ci de elementos de Informação.  

 

 

A classificação de cada conjunto Ci deve ser realizada segundo a seguinte tabela: 

 
Muito Crítico      Sem  qualquer 

gravidade            
7 6 5 4 3 2 1 

 
 

No término do questionário é reservado espaço a sugestões ou novos elementos que julgue pertinente 

serem analisados na ronda seguinte. Acrescente, de igual modo, a descrição mais adequada a cada 

caso.  

  

Devido ao facto de o presente estudo ser realizado por etapas, ser-lhe-ão enviados os resultados de 

cada etapa anterior, depois de sujeitos a tratamento estatístico. 

Após consulta a tais resultados, poderá, se assim o entender, alterar o preenchimento do questionário 

anterior, em caso de mudança de opinião.  
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Os resultados finais do estudo ser-lhe-ão igualmente remetidos. 

A devolução do presente questionário deverá ser feita no prazo de 1 semana, sob o risco de não ser 

considerada. O seu envio deverá ser feito por correio electrónico. Todas as respostas ao inquérito serão 

revestidas de carácter confidencial. 

Em caso de dúvidas ou para qualquer outro tipo de esclarecimentos, não hesite em contactar-me 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUITO OBRIGADO PELO TEMPO DISPENDIDO E PELA INESTIMÁVEL COLABORAÇÃO 
 

José Pimenta 
 

 
 



                                      ANEXO A1 – QUESTIONÁRIO DELPHI – 1.ª RONDA 
 
 

 123 

 
Caracterização do Questionado 

 
 
 

Nome: ______________________________________________ 

 

 

Departamento/Serviço________________________Cargo/Categoria________________ 

N.º anos de serviço________ 

 
Breve descrição das suas funções/interacção com os Sistemas de Informação da 
Instituição : 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Formação Académica: 

 

  Ensino Secundário  
  Bacharelato ___________________ 
  Licenciatura ___________________ 
  Mestrado ____________________ 
  Doutoramento _________________ 
  Outra formação ________________ 

 
 
Área de Formação: _______________________ 
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Questionário 

 
  Classifique o impacto em caso de perda de: 

Conjuntos 
Ci 

  
  

Elementos de Informação 
  

Confidencialidade 
 

(Pontue de 1 e 7) 

Integridade 
 

(Pontue de 1 e 7) 

Disponibilidade 
 

(Pontue de 1 e 7) 

Responsabilidade 
 

(Pontue de 1 e 7) 

C1 

- Informação académica de docentes (disciplinas 
leccionadas, subgrupo a que pertencem, n.º horas de leccionação…) 
 
- Informação geral de bibliografia (título do livro, autor, 
editora, edição, data de publicação, ISBN, n.º de páginas, volume…)  
 

       
 

C2 

- Informação dos cursos da instituição (cursos 
existentes, planos de estudo actuais, disciplinas, turmas, 
precedências, grupos de opção, área científica das disciplinas…) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

C3 

 - Informação pessoal de alunos (Nome, contactos, 
naturalidade, filiação, estado civil, profissão, habilitações, ) 
 
- Informação geral de fornecedores e de outras 
instituições (Nome, contactos, tipo de produtos, ) 
 

  

 
 
 
  

 
 
 

C4 

 -  Informação pessoal de funcionários/docentes
(nome, contactos, filiação, estado civil,endereços…) 
 
- Informação administrativa de funcionários/ 
docentes (serviço/departamento, categoria, tipo de contrato, 
evolução na carreira, horário de trabalho, habilitações…)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C5 

- Fichas de requisição de bibliografia (Requisitante, data 
de requisição, obra, data de entrega…) 
 
- Informação de identificação de bens móveis e 
veículos (identificação e descrição do bem, afectação, estado de 
conservação, operacionalidade, vida útil, abate)    
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C6 

- Estatísticas bibliográficas (tipologia de leitores, 
estatísticas de exemplares em atraso, de penalizações, estat. de 
renovações, est. de bibliografia mais requisitada) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C7 

 - Informação curricular e histórica (académica) 
do aluno (avaliações, classificações totais e parciais, médias, 
faltas, créditos, inscrições, transferências, histórico da evolução...) 
 
- Ficha de registo de expediente (tipo de documento, data 
de entrada/saída, assunto, despacho…) 
 
Informação de identificação de bens imóveis 
(identificação, descrição e classificação, classe orçamental, inscrição 
matricial e afectação, estado de conservação, operacionalidade…)    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C8 

 - Informação financeira de fornecedores e outras 
instituições (NIB’s, compras, facturas...) 
 
  

   
 

 
 

 
 

C9 

- Informação Financeira de alunos (NIB, pagamento de 
propinas, bolseiros…) 
 
 

   
 

 
 

 
 

C10 

- Informação financeira de funcionários/docentes
(remunerações, descontos e impostos, abonos, comparticipações, 
subsídios, suplementos, quotizações, informação bancária…) 
 
- Informação financeira da instituição (financiamentos, 
orçamentos, centros de custo, contas bancárias e movimentos…     ) 
 
- Informação administrativa de saúde de 
funcionários/docentes (atestados, comparticipações ADSE…) 
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Sugestões e comentários do participante 

 Elementos de Informação Sugestões: 
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Anexo A2 – Questionários Delphi – 2.ª Ronda 

 
 

Este anexo contem o questionário da 2.ª ronda, relativo ao 

Estudo Delphi, utilizado para determinação do valor da 

informação  nos SI da ESTG 
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Exmo. Sr. 
 
No seguimento do questionário enviado 9 de Março e correspondente à primeira 

ronda do estudo em questão, venho, por este meio enviar-lhe o questionário da 

segunda ronda. O preenchimento é similar ao anterior, podendo, contudo V.Ex.ª 

consultar as respostas que deu na primeira ronda bem como as médias das respostas 

de todos os elementos e desvios padrões (medida indicadora da dispersão das 

respostas dos vários elementos). Poderá, se assim o entender,  modificar a resposta 

que deu na primeira ronda, após observação dos elementos mencionados. 

  

 

Estou consciente do transtorno que  causará a V.Ex.ª a resposta a questionários deste 

tipo. Contudo, dado que esta é a única forma sustentada de obtenção da informação 

necessária que sustente o trabalho mencionado, venho, por esta forma, pedir-lhe que 

dispense, mais uma vez,  algum do seu tempo na resposta ao inquérito supracitado. 

 

Os resultados obtidos neste estudo, após compilados, ser-lhe-ão posteriormente 
enviados. 
 
Agradeço a atenção dispensada e a valiosa cooperação. 
 
José Armando Pimenta 
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ESTUDO DE DELPHI 

 
 
 
 
 
 
 
 

“O VALOR DA INFORMAÇÃO NUMA INSTITUIÇÃO DE  
ENSINO SUPERIOR” 

 
 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 
 
 
 

2.ª RONDA 
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INTRODUÇÃO 
 

Segundo a norma ISO/IEC 17799/2000 – Tecnologia de Informação - Código de prática para gestão de 

segurança de Informação -  define-se Segurança de Informação como protecção da Informação contra 

uma ampla gama de ameaças, para assegurar a continuidade dos negócios, minimizar prejuízos e 

maximizar o retorno de investimentos e oportunidades comerciais, estando intimamente ligada à 

preservação de: 

Confidencialidade como a garantia de que a Informação esteja acessível apenas aqueles autorizados a 

terem acesso;  

Integridade como a garantia da salvaguarda da exactidão e incorruptibilidade de informações e 

métodos de processamento; 

Disponibilidade como a garantia de que utilizadores autorizados tenham acesso a informações e 
recursos associados, quando necessário; 
 

Assume igualmente acrescida relevância para a Segurança de Informação a existência de uma clara 

identificação dos proprietários de Informação numa organização, ou seja, dos responsáveis pela sua 

criação, manutenção e destruição.  

 

É sobejamente conhecido o valor que a Informação acarreta a qualquer organização em termos de 

produtividade e competitividade, assumindo papel igualmente  preponderante nas tomadas de decisão e 

estratégias a seguir e  políticas da Instituição. 

O processo de medição desse valor e seus benefícios para determinada organização revela-se sempre 

problemático, não existindo qualquer tipo de metodologia standard para o efeito, diferindo os 

parâmetros associados a tal quantificação consoante o tipo de instituição em causa. 
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OBJECTIVOS 
 

Este inquérito tem por objectivo realizar um estudo acerca do Valor da Informação existente nos 

Sistemas de Informação (SI) de uma Instituição de Ensino Superior, baseado em parâmetros associados 

à área de Segurança de Informação. 

 

É utilizado, para essa finalidade, o método de Delphi que é um método de prospecção e uma 

ferramenta de comunicação e análise subjectiva. Este método tem como técnica a busca de um 

consenso de opiniões por parte de um painel de especialistas (nos quais V.Ex.ª se enquadra) em 

determinada matéria ou assunto e justifica-se o seu uso, no presente caso, devido à intangibilidade e 

subjectividade associada ao objecto de estudo. 

 

A contribuição dos envolvidos é realizada mediante resposta a uma série de questionários sobre o tema 

em causa, até se atingir consenso entre o painel, sem, contudo, existir qualquer tipo comunicação 

directa entre os diversos especialistas participantes.  
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
 
A tarefa a realizar neste questionário consiste na classificação de determinados conjuntos de elementos 

de Informação -  (Ci i=1,..,13) presentes nos SI da ESTG.  

Essa classificação é realizada atendendo a determinados parâmetros fundamentais da Segurança de SI 

– a Confidencialidade, a Integridade a Disponibilidade e ainda a Responsabilidade.  

Cada conjunto de elementos de Informação Ci que se apresentarão no questionário deverá ser  

classificado segundo os parâmetros referidos, numa escala de 1 a 7. Relativamente à ronda anterior, 

foram acrescentados 3 novos conjuntos (C11, C12 e C13), resultantes de desagregação de alguns 

conjuntos apresentados na ronda anterior. Tais alterações foram motivadas por várias sugestões e 

opiniões de especialistas deste painel. 

Assim, é-lhe proposto que, do ponto de vista de impacto organizacional, classifique a perda de 

confidencialidade, integridade ou disponibilidade de determinado conjunto Ci de elementos de 

Informação presentes nos SI da Instituição. 

Classifique igualmente o impacto causado pela ausência de responsabilidade, em caso de ocorrência de 

qualquer tipo de incidente com determinado conjunto Ci de elementos de Informação.  

A classificação de cada conjunto Ci deve ser realizada segundo a seguinte tabela: 

 
Muito Crítico      Sem  qualquer 

gravidade            
7 6 5 4 3 2 1 

 

 

Devido ao facto de o presente estudo ser realizado por etapas, este questionário contem os 

resultados da etapa anterior, depois de sujeitos a tratamento estatístico. Cada conjunto de 

elementos de informação irá ser de novo caracterizado nas várias dimensões (Confidencialidade, 

Integridade, Disponibilidade e Responsabilidade), podendo V.Ex.ª consultar as suas respostas 

relativas à ronda anterior, bem como a média e o desvio padrão (medida de dispersão) relativos a 

cada resposta, tal como especificado na figura: 
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                                                                        R1    M      DP 

X Y Z 
               

R2 
? 

 

R1-Resposta da ronda anterior;    

M – Média das respostas da ronda anterior; 

DP – Desvio padrão das respostas da ronda anterior; 

R2 – Resposta a preencher. 

 

 Após consulta aos elementos da ronda anterior, deverá preencher R2 podendo manter ou alterar 

a resposta da ronda anterior (R1). Pretende-se, desta forma, atingir um maior grau de consenso 

entre os especialistas, relativamente ás várias questões colocadas. 

 

A devolução do presente questionário deverá ser feita no prazo de 1 semana, sob o risco de não ser 

considerada. O seu envio deverá ser feito por correio electrónico. Todas as respostas ao inquérito serão 

revestidas de carácter confidencial. 

Em caso de dúvidas ou para qualquer outro tipo de esclarecimentos, não hesite em contactar-me 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUITO OBRIGADO PELO TEMPO DISPENDIDO E PELA INESTIMÁVEL COLABORAÇÃO 
 

José Pimenta 
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Questionário 
 

  Classifique o impacto em caso de perda de: 

Conjuntos 
Ci 

  
  

Elementos de Informação 
  

Confidencialidade 
 

(Pontue de 1 e 7) 

Integridade 
 

(Pontue de 1 e 7) 

Disponibilidade 
 

(Pontue de 1 e 7) 

Responsabilidade 
 

(Pontue de 1 e 7) 

C1 

- Informação académica de docentes (disciplinas 
leccionadas, subgrupo a que pertencem, n.º horas de leccionação…) 
 
- Informação geral de bibliografia (título do livro, autor, 
editora, edição, data de publicação, ISBN, n.º de páginas, volume…)  
 

      R1    M      DP 
1 1,9 1,6 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
5 5,5 1,3 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
4 4,8 1,7 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
5 5,1 1,3 

               
                R2 

 
  

C2 

- Informação dos cursos da instituição (cursos 
existentes, planos de estudo actuais, disciplinas, turmas, 
precedências, grupos de opção, área científica das disciplinas…) 
 

      R1    M      DP 
1 1,1 0,2 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
5 5,4 1,7 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
5 4,9 1,8 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
5 4,8 1,7 

               
                R2 

 
  

C3 

 - Informação pessoal de alunos (Nome, contactos, 
naturalidade, filiação, estado civil, profissão, habilitações, ) 
 
- Informação geral de fornecedores e de outras 
instituições (Nome, contactos, tipo de produtos, ) 
 

      R1    M      DP 
7 5,9 1,6 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 5,9 1,3 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 5,3 1,4 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 5,7 1,2 

               
                R2 

 
  

C4 
-  Informação pessoal de funcionários/docentes 

(nome, contactos, filiação, estado civil,endereços…) 
 

      R1    M      DP 
7 5,8 1,7 

               
                R2 

 
   

     R1     M      DP 
7 6 1,3 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 5,2 1,4 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 5,9 1,1 

               
                R2 
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C5 

 
 
- Fichas de requisição de bibliografia (Requisitante, data 
de requisição, obra, data de entrega…) 
 
- Informação de identificação de bens móveis e 
veículos (identificação e descrição do bem, afectação, estado de 
conservação, operacionalidade, vida útil, abate)    
 

      R1    M      DP 
1 2,4 1,5 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
5 5 1,4 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
6 4,4 1,5 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
6 5 1,4 

               
                R2 

 
  

C6 

- Estatísticas bibliográficas (tipologia de leitores, 
estatísticas de exemplares em atraso, de penalizações, estat. de 
renovações, est. de bibliografia mais requisitada) 
 
 

      R1    M      DP 
1 2,6 1,9 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
4 4,5 1,8 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
4 3,8 1,3 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
64 4,7 1,4 

               
                R2 

 
  

C7 

  
- Informação curricular e histórica (académica) do 
aluno (avaliações, classificações totais e parciais, médias, faltas, 
créditos, inscrições, transferências, histórico da evolução...) 
 
 
- Ficha de registo de expediente (tipo de documento, data 
de entrada/saída, assunto, despacho…) 
 
 
Informação de identificação de bens imóveis 
(identificação, descrição e classificação, classe orçamental, inscrição 
matricial e afectação, estado de conservação, operacionalidade…)    
 
 

      R1    M      DP 
 5,2 1,6 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 6,9 0,5 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
5 5,8 1,5 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 6,4 0,9 

               
                R2 

 
  

C8 
 - Informação financeira de fornecedores e outras 
instituições (NIB’s, compras, facturas...) 
 

      R1    M      DP 
7 5,2 2,12 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 6,6 0,86 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 5,6 1,11 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 6,1 1,02 

               
                R2 
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C9 - Informação Financeira de alunos (NIB, pagamento de 
propinas, bolseiros…) 

      R1    M      DP 
6 5,2 1,97 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
6 6,6 0,60 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
6 5,7 0,98 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
6 5,9 1,05 

               
                R2 

 
  

C10 
 

 
 
 Informação financeira de funcionários/docentes
(remunerações, descontos e impostos, abonos, comparticipações, 
subsídios, suplementos, quotizações, informação bancária…) 
 
 

      R1    M      DP 
7 6,9 0,34 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 6,9 0,25 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 6,4 0,62 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 6,8 0,41 

               
                R2 

 
  

C11 
- Informação geral de fornecedores e de outras 
instituições (Nome, contactos, tipo de produtos, ) 
 

      R1    M      DP 
7 5,7 1,61 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 5,9 1,30 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 5,3 1,39 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 5,7 1,24 

               
                R2 

 
  

C12 

- Informação administrativa de funcionários/ 
docentes (serviço/departamento, categoria, tipo de contrato, 
evolução na carreira, horário de trabalho, habilitações…)  
 

      R1    M      DP 
4 5,6 1,61 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 6 1,32 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
4 5 1,36 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 5,9 1,14 

               
                R2 

 
  

C13 

 
- Informação financeira da instituição (financiamentos, 
orçamentos, centros de custo, contas bancárias e movimentos…     ) 
 

      R1    M      DP 
7 6,9 0,34 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 6,9 0,25 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 6,4 0,62 

               
                R2 

 
  

     R1     M      DP 
7 6,8 0,41 

               
                R2 
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Anexo A3 – Questionários Delphi – Resultados 

 
 
 

Este anexo conte o resumo dos resultados - enviados aos 

participantes - referentes ao Estudo Delphi, utilizado para 

determinação do valor da informação nos SI da ESTG. 
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Exmo. Sr. 
 
Assunto: Inquérito sobre o Valor da Informação numa Instituição  
 

 

No seguimento dos questionários enviados a  9 e 30 de Março sobre "O Valor de 

Informação numa Instituição de Ensino Superior", venho, conforme prometido, 

enviar-lhe resumo dos resultados finais atingidos. 

Alguma dúvida que tenha, não hesite em contactar-me 

 

. 

 
Agradeço a atenção dispensada e a valiosa cooperação. 
 
José Armando Pimenta 
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              Resultados dos questionários 

CEIn Elementos de Informação 

CEI1 
 

Informação académica de docentes 
Informação geral de bibliografia 

CEI2 Informação dos cursos da instituição 
CEI3 Informação pessoal de alunos 
CEI4 Informação pessoal de funcionários/docentes 

CEI5 
Fichas de requisição de bibliografia 

Informação de identificação de bens móveis e veículos 

CEI6 Estatísticas bibliográficas 

CEI7 
 

Informação curricular e histórica (académica) do aluno 
Ficha de registo de expediente 

Informação de identificação de bens imóveis 

CEI8 Informação financeira de fornecedores/outras instituições 
CEI9 Informação Financeira de alunos 
CEI10 Informação financeira de funcionários/docentes 
CEI11 Informação geral de fornecedores e de outras instituições 
CEI12 Informação administrativa de funcionários/ docentes 
CEI13 Informação financeira da instituição 

 

Confidencialidade 
CEIn Média Desvio 

Padrão 
CEI1 2,00 1,195 
CEI2 1,07 0,258 
CEI3 5,80 1,265 
CEI4 5,80 1,146 
CEI5 2,13 0,834 
CEI6 2,07 1,033 
CEI7 5,53 1,125 
CEI8 5,27 1,280 
CEI9 5,27 1,163 

CEI10 6,80 0,414 
CEI11 5,07 1,624 
CEI12 5,40 1,242 
CEI13 6,60 1,298  

Integridade 
CEIn Média Desvio 

Padrão 
CEI1 5,47 0,640 
CEI2 5,47 0,743 
CEI3 5,80 0,941 
CEI4 5,80 0,862 
CEI5 5,07 0,961 
CEI6 4,53 0,915 
CEI7 6,93 0,258 
CEI8 6,80 0,561 
CEI9 6,73 0,594 

CEI10 7,00 0,000 
CEI11 5,53 1,302 
CEI12 5,93 1,163 
CEI13 7,00 0,000  

Disponibilidade 
CEIn Média Desvio 

Padrão 
CEI1 5,00 0,655 
CEI2 5,33 0,488 
CEI3 5,20 0,862 
CEI4 5,20 0,775 
CEI5 4,60 0,910 
CEI6 3,93 0,704 
CEI7 6,20 0,676 
CEI8 6,00 0,655 
CEI9 5,87 0,516 

CEI10 6,47 0,516 
CEI11 5,00 1,069 
CEI12 4,93 0,799 
CEI13 6,60 0,507  

Responsabilidade 
CEIn Média Desvio 

Padrão 
CEI1 5,13 0,516 
CEI2 5,07 0,884 
CEI3 5,73 0,704 
CEI4 5,87 0,640 
CEI5 5,13 0,834 
CEI6 4,80 0,676 
CEI7 6,47 0,640 
CEI8 6,20 0,676 
CEI9 5,93 0,594 

CEI10 6,87 0,352 
CEI11 5,47 1,125 
CEI12 5,87 1,060 
CEI13 6,93 0,258  
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Anexo B – Análise de vulnerabilidades aos SI da 

ESTG 
 
 

Este anexo contem os relatórios técnico da análise de 

vulnerabilidades realizada aos SI da ESTG (Biblioteca, 

Conselho Directivo, Serviços Académicos e Serviços 

Administrativos),  obtidos com o  software  Microsoft Baseline 

Security Analyzer  v1.2.1 e Tenable Nessus Technology 

Security Scanner  v2.1.1  
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Anexo B1.1 – Análise de vulnerabilidades à Biblioteca -         

MBSA 

 
 

Este anexo contem o relatório técnico da análise de 

vulnerabilidades realizada aos SI da Biblioteca da ESTG, obtido 

com o software Microsoft Baseline Security Analyzer  v1.2.1  
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Computer name: BIBLIOTECA\SDESTG 
IP address: 10.0.10.222 
Security report name: BIBLIOTECA - SDESTG (29-04-2005 16-07) 
Scan date: 29-04-2005 16:07 
Scanned with MBSA version: 1.2.4013.0 
Security update database version: 2005.4.12.1 ** New security updates are available; rescan to use security 

update database version 2005.6.28.0 ** 
Office update database version: 11.0.0.7608 
Security assessment: Severe Risk (One or more critical checks failed.) 

 
Security Update Scan Results 
 
  Score   Issue  Result  

 
MSXML Security 
Updates  

1 products are using a service pack not at the latest version or have other 
warnings. 
What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Windows Security 
Updates  

5 security updates could not be confirmed. 
What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Microsoft VM 
Security Updates  

No critical security updates are missing. 

What was scanned         
 

 
Office Updates  No critical security updates are missing. 

What was scanned         
 

 
IIS Security Updates  No critical security updates are missing. 

What was scanned         
 

 
Windows Media 
Player Security 
Updates  

No critical security updates are missing. 

What was scanned         
 

 
MDAC Security 
Updates  

No critical security updates are missing. 
What was scanned         
 

 
Windows Scan Results 
 
Vulnerabilities 
 
  Score   Issue  Result  

 
Restrict Anonymous  Computer is running with RestrictAnonymous = 0. This level prevents basic 

enumeration of user accounts, account policies, and system information. Set 
RestrictAnonymous = 2 to ensure maximum security. 
What was scanned                How to correct this   
 

 
Automatic Updates  Updates are automatically downloaded, but not automatically installed on this 

computer. 

What was scanned                How to correct this   
 

 
Administrators  More than 2 Administrators were found on this computer. 

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Password Expiration  Some user accounts (5 of 10) have non-expiring passwords.  

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Windows Firewall  Windows Firewall is not installed or configured properly, or is not available on this 

version of Windows. 
                       
 

 
Local Account 
Password Test  

Some user accounts (1 of 10) have blank or simple passwords, or could not be 
analyzed. 

What was scanned      Result details   
 

 
File System  All hard drives (1) are using the NTFS file system. 

What was scanned      Result details   
 

 
Autologon  Autologon is not configured on this computer. 

What was scanned         
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Guest Account  The Guest account is disabled on this computer. 

What was scanned         
 

 
Additional System Information 
 
  Score   Issue  Result  

 
Auditing  Enable auditing for specific events like logon/logoff. Be sure to monitor your event 

log to watch for unauthorized access. 
What was scanned                How to correct this   
 

 
Services  Some potentially unnecessary services are installed. 

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Shares  4 share(s) are present on your computer.  

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Windows Version  Computer is running Windows 2000 or greater. 

What was scanned                   
 

 
Internet Information Services (IIS) Scan Results 
 
Vulnerabilities 
 
  Score   Issue  Result  

 
IIS Lockdown Tool  The IIS Lockdown tool has not been run on the machine. 

What was scanned                How to correct this   
 

 
Sample Applications  Some IIS sample applications are installed. 

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Parent Paths  Parent paths are enabled in some web sites and/or virtual directories. 

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
MSADC and Scripts 
Virtual Directories  

MSADC virtual directory was found under one or more web sites. Scripts virtual 
directory was found under one or more web sites.  
What was scanned                How to correct this   
 

 
IISAdmin Virtual 
Directory  

IISADMPWD virtual directory is not present. 
What was scanned         
 

 
Additional System Information 
 
  Score   Issue  Result  

 
Domain Controller 
Test  

IIS is not running on a domain controller. 
What was scanned                   
 

 
IIS Logging Enabled  Some web or FTP sites are not using the recommended logging options. 

What was scanned      Result details      How to correct this   
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SQL Server Scan Results 
 
  Score   Issue  Result  

 
SQL Server/MSDE 
Status  

SQL Server and/or MSDE is not installed on this computer. 
             
 

 
Desktop Application Scan Results 
 
Vulnerabilities 
 
  Score   Issue  Result  

 
IE Zones  Internet Explorer zones do not have secure settings for some users. 

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Macro Security  No Microsoft Office products are installed 
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Anexo B1.2 – Análise de vulnerabilidades à Biblioteca - NeWT 

 
 
 

Este anexo contem o relatório técnico da análise de 

vulnerabilidades realizada aos SI da Biblioteca da ESTG,  

obtido com o  software  Tenable Nessus Technology Security 

Scanner  v2.1.1  
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Tenable NeWT Security Reports    
Start 
Time: 

Thu Jan 01 00:00:00 
1970  

Finish 
Time: 

Wed May 04 11:15:04 
2005    

 

BIBLIOTECA  
  

127.0.0.1 16 Open Ports, 38 Notes, 19 Warnings, 2 Holes.    

  

  
 

127.0.0.1 [Return to top] 

smtp 
(25/tcp)

  

 
Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

A SMTP server is running on this port 
Plugin ID : 14773 

 
 

Verisign mail rejector appears to be running on this 
port. 
You probably mistyped your hostname and Nessus is 
scanning the wildcard 
address in the .COM or .NET domain. 

Solution : enter a correct hostname 

 

Risk factor : None 

Plugin ID : 10263 
 
 

Remote SMTP server banner : 
220 sdestg Microsoft ESMTP MAIL Service, Version: 
5.0.2195.6713 ready at Fri, 29 Apr 2005 16:21:04 
+0100  
 
 
 
This is probably: Snubby Mail Rejector (not a real 
server) 
Plugin ID : 10263 
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smtpscan was not able to reliably identify this server. 
If you known precisely what it is, please send this 
fingerprint 
to smtp-signatures@nessus.org : 
:459:503 
Plugin ID : 11421 

 
 

For some reason, we could not send the 42.zip file to 
this MTA 
BID : 3027 
Plugin ID : 11036 

   
  

http 
(80/tcp) 

  

 
The web server is probably susceptible to a common 
IIS vulnerability discovered by 'Rain Forest Puppy'. 
This vulnerability enables an attacker to execute 
arbitrary commands on the server with dministrator 
Privileges.  
 
Nessus solely relied on the presence of the file 
/msadc/msadcs.dll 
so this might be a false positive 
 
See Microsoft security bulletin (MS99-025) for patch 
information. 
Also, BUGTRAQ ID 529 on www.securityfocus.com 

 ( http://www.securityfocus.com/bid/529 ) 

Risk factor : High 

CVE : CVE-1999-1011 

BID : 529 

Plugin ID : 10357 
 
 

A sample application shipped with IIS 5.0 discloses  
the physical path of the web root. An attacker can 
use this information  
to make more focused attacks. 

Solution: Always remove sample applications from productions 

servers.  

In this case, remove the entire /iissamples folder. 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10573 
 

 

mailto:smtp-signatures@nessus.org
http://www.securityfocus.com
http://www.securityfocus.com/bid/529
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The IIS server appears to have the .IDA ISAPI filter 
mapped. 
 
At least one remote vulnerability has been 
discovered for the .IDA 
(indexing service) filter. This is detailed in Microsoft 
Advisory MS01-033, and gives remote SYSTEM level 
access to the web server.  
 
It is recommended that even if you have patched 
this vulnerability that you unmap the .IDA extension, 
and any other unused ISAPI extensions if they are 
not required for the operation of your site. 

Solution:  

To unmap the .IDA extension: 

1.Open Internet Services Manager.  

2.Right-click the Web server choose Properties from the context 

menu.  

3.Master Properties  

4.Select WWW Service -> Edit -> HomeDirectory -> Configuration  

and remove the reference to .ida from the list. 

 

In addition, you may wish to download and install URLSCAN from 

the Microsoft Technet web site. URLSCAN, by default, blocks all .ida 

requests to the IIS server. 

 

Risk factor : Medium 

CVE : CVE-2001-0500 

BID : 2880 

Plugin ID : 10695 
 
 

The IIS web server may allow remote users to read 
sensitive information from .cnf files. This is not the 
default configuration. 
 
Example : requesting /_vti_pvt%5caccess.cnf 
produces the following data :  
 
vti_encoding:SR|utf8-nl 
RealmName:sdestg 
InheritPermissions:false 
PasswordDir:c:\inetpub\wwwroot\_vti_pvt 
 

See also : http://www.safehack.com/Advisory/IIS5webdir.txt 

http://www.safehack.com/Advisory/IIS5webdir.txt
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Solution: If you do not need .cnf files, then delete them, otherwise 

use 

suitable access control lists to ensure that the .cnf files are not 

world-readable by Anonymous users. 

 

Risk factor : Medium 

BID : 4078 

Plugin ID : 10575 
 
 

Your webserver supports the TRACE and/or TRACK 
methods. TRACE and TRACK are HTTP methods 
which are used to debug web server connections.  
 
It has been shown that servers supporting this 
method are subject to cross-site-scripting attacks, 
dubbed XST for "Cross-Site-Tracing", when used in 
conjunction with various weaknesses in browsers. 
 
An attacker may use this flaw to trick your legitimate 
web users to give him their credentials. 

Solution: Disable these methods. 

 

 

If you are using Apache, add the following lines for each virtual 

host in your configuration file : 

 

RewriteEngine on 

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^(TRACE|TRACK) 

RewriteRule .* - [F] 

 

If you are using Microsoft IIS, use the URLScan tool to deny HTTP 

TRACE requests or to permit only the methods needed to meet site 

requirements and policy. 

 

If you are using Sun ONE Web Server releases 6.0 SP2 and later, 

add the following to the default object section in obj.conf: 

 

AuthTrans fn="set-variable" 

remove-headers="transfer-encoding" 

set-headers="content-length: -1" 

error="501" 

 

 

If you are using Sun ONE Web Server releases 6.0 SP2 or below, 

compile the NSAPI plugin located at: 

http://sunsolve.sun.com/pub-

http://sunsolve.sun.com/pub
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cgi/retrieve.pl?doc=fsalert%2F50603 

 

 

See http://www.whitehatsec.com/press_releases/WH-PR-

20030120.pdf 

http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2003-

q1/0035.html 

http://sunsolve.sun.com/pub-

cgi/retrieve.pl?doc=fsalert%2F50603 

http://www.kb.cert.org/vuls/id/867593 

 

Risk factor : Medium 

BID : 9506, 9561, 11604 

Plugin ID : 11213 
 
 

The remote server is running with WebDAV enabled.  
 
WebDAV is an industry standard extension to the 
HTTP specification. 
It adds a capability for authorized users to remotely 
add and manage the content of a web server. 
 
If you do not use this extension, you should disable 
it. 

Solution : See 

http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=241520 

Risk factor : Medium 

Plugin ID : 11424 
 
 

The script 
/iissamples/sdk/asp/interaction/Form_JScript.asp  
(or Form_VBScript.asp) allows you to insert 
information into a form field and once submitted re-
displays the page, printing the text you entered.  
This .asp doesn't perform any input validation, and 
hence you can input a string like: 
< DEFANGED_SCRIPT >alert(document.domain)< 
/DEFANGED_SCRIPT >. 
 
More information on cross-site scripting attacks can 
be found at: 
 
http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html 

Solution: Always remove sample applications from productions 

http://www.whitehatsec.com/press_releases/WH-PR
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2003
http://sunsolve.sun.com/pub
http://www.kb.cert.org/vuls/id/867593
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=241520
http://www.cert.org/advisories/CA-2000-02.html
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servers.  

In this case, remove the entire /iissamples folder. 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10572 
 
 

Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

A web server is running on this port 
Plugin ID : 10330 

 
 

The following directories were discovered: 
/_private, /_vti_log, /cgi-bin, /iissamples, /images, 
/scripts 
 
While this is not, in and of itself, a bug, you should 
manually inspect these directories to ensure that 
they are in compliance with company security 
standards 
 
The following directories require authentication: 
/iisadmin, /printers 
Plugin ID : 11032 

 
 

The remote web server type is : 
 
Microsoft-IIS/5.0 

Solution : You can use urlscan to change reported server for IIS. 

Plugin ID : 10107 
   

  

sunrpc 
(111/tcp) 

  

 
Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

The RPC portmapper is running on this port. 
 
An attacker may use it to enumerate your list of RPC 
services. We recommend you filter traffic going to 
this port. 

Risk factor : Low 
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CVE : CAN-1999-0632, CVE-1999-0189 

BID : 205 

Plugin ID : 10223 
 
 

RPC program #100000 version 2 'portmapper' 
(00000portmap sunrpc rpcbind) is running on this 
port 
 
Plugin ID : 11111 

   
  

epmap 
(135/tcp) 

  

 
Distributed Computing Environment (DCE) services 
running on the remote host can be enumerated by 
connecting on port 135 and doing the appropriate 
queries.  
 
An attacker may use this fact to gain more 
knowledge about the remote host. 

Solution : filter incoming traffic to this port. 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10736 
 
 

Port is open 
Plugin ID : 11219 

   

 

  

https 
(443/tcp) 

  

 
Port is open 
Plugin ID : 11219 

   

 

  

microsoft-
ds 

(445/tcp) 
  

 
The remote version of Windows contains a flaw 
which may allow an attacker to cause it to disclose 
information over the use of a named pipe through 
a NULL session. 
 
An attacker may exploit this flaw to gain more 
knowledge about the remote host. 

Solution : 

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS05-

007.mspx 

Risk factor : Low 

 

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS05
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CVE : CAN-2005-0051 

BID : 12486 

Plugin ID : 16337 
 
 

The host Security Identifier (SID) can be obtained 
remotely. Its value is : 
 
SDESTG : 5-21-602162358-1897051121-682003330 
 
An attacker can use it to obtain the list of the local 
users of this host 
Solution : filter the ports 137-139 and 445 

Risk factor : Low 

 

CVE : CVE-2000-1200 

BID : 959 

Plugin ID : 10859 
 
 

The host SID could be used to enumerate the names 
of the local users of this host.  
(we only enumerated users name whose ID is 
between 1000 and 1200 for performance reasons) 
This gives extra knowledge to an attacker, which 
is not a good thing :  
- Administrator account name : Administrador (id 
500) 
- Guest account name : Convidado (id 501) 
- TsInternetUser (id 1000) 
- IUSR_SDESTG (id 1001) 
- IWAM_SDESTG (id 1002) 
- vazpaulo (id 1003) 
- DVA_MNGNODE (id 1005) 
- pedroc (id 1006) 
- porbase (id 1008) 
- ASPNET (id 1009) 

Risk factor : Medium 

Solution : filter incoming connections this port 

 

CVE : CVE-2000-1200 

BID : 959 

Plugin ID : 10860 
 
 

The following local accounts have never changed 
their password : 
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Administrador 
Convidado 
TsInternetUser 
IUSR_SDESTG 
IWAM_SDESTG 
vazpaulo 
DVA_MNGNODE 
pedroc 
porbase 
 
 
To minimize the risk of break-in, users should 
change their password regularly 
Plugin ID : 10914 

 
 

The following local accounts have never logged in : 
 
Convidado 
TsInternetUser 
DVA_MNGNODE 
pedroc 
 
 
Unused accounts are very helpful to hacker 
Solution : suppress these accounts 

Risk factor : Medium 

Plugin ID : 10915 
 
 

The following local accounts have passwords which 
never expire : 
 
Administrador 
Convidado 
TsInternetUser 
IUSR_SDESTG 
IWAM_SDESTG 
vazpaulo 
DVA_MNGNODE 
porbase 
 
 
Password should have a limited lifetime 
Solution : disable password non-expiry 

Risk factor : Medium 
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Plugin ID : 10916 
 
 

Here is the browse list of the remote host :  
 
ARQUIVO -  
FORMACAO01 -  
FORMACAO02 -  
FORMACAO03 -  
FORMACAO04 -  
FORMACAO05 -  
FORMACAO06 -  
FORMACAO07 -  
FORMACAO08 -  
FORMACAO09 -  
FORMACAO11 -  
FORMACAO12 -  
FORMACAO13 -  
FORMACAO14 -  
FORMACAO16 -  
FORMACAO17 -  
FORMACAO18 -  
FORMACAO19 -  
INTERNET01 -  
INTERNET03 -  
INTERNET05 -  
INTERNET08 -  
INTERNET09 -  
INTERNET11 -  
PC18 -  
SDESTG -  
VASCODAGAMA -  
 
 
This is potentially dangerous as this may help the 
attack of a potential hacker by giving him extra 
targets to check for 

Solution : filter incoming traffic to this port 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10397 
 
 

Port is open 
Plugin ID : 11219 
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A CIFS server is running on this port 
Plugin ID : 11011 

 
 

The remote native lan manager is : Windows 2000 
LAN Manager 
The remote Operating System is : Windows 5.0 
Server 
The remote SMB Domain Name is : BIBLIOTECA 
 
Plugin ID : 10785 

 
 

It was possible to log into the remote host using a 
NULL session. 
The concept of a NULL session is to provide a null 
username and a null password, which grants the 
user the 'guest' access 
 
To prevent null sessions, see MS KB Article Q143474 
(NT 4.0) and Q246261 (Windows 2000). Note that 
this won't completely disable null sessions, but will  
prevent them from connecting to IPC$ 
Please see http://msgs.securepoint.com/cgi-bin/get/nessus-
0204/50/1.html 
 
 
All the smb tests will be done as ''/'whatever' in 
domain BIBLIOTECA 
CVE : CAN-1999-0504, CAN-1999-0506, CVE-2000-
0222, CAN-1999-0505, CAN-2002-1117 
BID : 494, 990, 11199 
Plugin ID : 10394 

 
 

The following local accounts are disabled : 
 
Convidado 
 
 
To minimize the risk of break-in, permanently 
disabled accounts should be deleted 
Risk factor : Low 

Plugin ID : 10913 
   

  

blackjack 
(1025/tcp) 

 
Port is open 

 

http://msgs.securepoint.com/cgi-bin/get/nessus
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  Plugin ID : 11219 
 
 

Distributed Computing Environment (DCE) services 
running on the remote host can be enumerated by 
connecting on port 135 and doing the appropriate 
queries. 
 
An attacker may use this fact to gain more 
knowledge about the remote host. 
 
 
Here is the list of DCE services running on this port: 
 
UUID: cb365b00-4ed4-11d0-8803-000092969f84, 
version 30 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:10.0.10.222[1025] 
 
 

Solution : filter incoming traffic to this port. 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10736 
   

  

cap 
(1026/tcp) 

  

 
Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

Distributed Computing Environment (DCE) services 
running on the remote host can be enumerated by 
connecting on port 135 and doing the appropriate 
queries. 
 
An attacker may use this fact to gain more 
knowledge about the remote host. 
 
 
Here is the list of DCE services running on this port: 
 
UUID: 1ff70682-0a51-30e8-076d-740be8cee98b, 
version 1 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:10.0.10.222[1026] 
Named pipe : atsvc 
Win32 service or process : mstask.exe 
Description : Scheduler service 
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UUID: 378e52b0-c0a9-11cf-822d-00aa0051e40f, 
version 1 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:10.0.10.222[1026] 
 
 

Solution : filter incoming traffic to this port. 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10736 
   

  

exosee 
(1027/tcp) 

  

 
Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

Distributed Computing Environment (DCE) services 
running on the remote host can be enumerated by 
connecting on port 135 and doing the appropriate 
queries. 
 
An attacker may use this fact to gain more 
knowledge about the remote host. 
 
 
Here is the list of DCE services running on this port: 
 
UUID: 82ad4280-036b-11cf-972c-00aa006887b0, 
version 2 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:10.0.10.222[1027] 
 
UUID: 8cfb5d70-31a4-11cf-a7d8-00805f48a135, 
version 3 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:10.0.10.222[1027] 
 
UUID: bfa951d1-2f0e-11d3-bfd1-00c04fa3490a, 
version 1 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:10.0.10.222[1027] 
 
 

Solution : filter incoming traffic to this port. 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10736 
   

 

  

unknown   
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(1028/tcp) 
  

Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

Distributed Computing Environment (DCE) services 
running on the remote host can be enumerated by 
connecting on port 135 and doing the appropriate 
queries. 
 
An attacker may use this fact to gain more 
knowledge about the remote host. 
 
 
Here is the list of DCE services running on this port: 
 
UUID: 892b2b90-1532-11cf-9a39-00aa0034b922, 
version 2 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:10.0.10.222[1028] 
 
 

Solution : filter incoming traffic to this port. 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10736 
   

  

pcg-radar 
(1036/tcp) 

  

 
Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

Distributed Computing Environment (DCE) services 
running on the remote host can be enumerated by 
connecting on port 135 and doing the appropriate 
queries. 
 
An attacker may use this fact to gain more 
knowledge about the remote host. 
 
 
Here is the list of DCE services running on this port: 
 
UUID: 493c451c-155c-11d3-a314-00c04fb16103, 
version 1 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:10.0.10.222[1036] 
 
UUID: 3d267954-eeb7-11d1-b94e-00c04fa3080d, 
version 1 
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Endpoint: ncacn_ip_tcp:10.0.10.222[1036] 
Named pipe : HydraLsPipe 
Win32 service or process : lserver.exe 
Description : Terminal Server Licensing 
 
UUID: 12d4b7c8-77d5-11d1-8c24-00c04fa3080d, 
version 1 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:10.0.10.222[1036] 
 
 

Solution : filter incoming traffic to this port. 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10736 
   

  

ms-wbt-
server 

(3389/tcp) 
  

 
The Terminal Services are enabled on the remote 
host. 
 
Terminal Services allow a Windows user to remotely 
obtain a graphical login (and therefore act as a local 
user on the remote host). 
 
If an attacker gains a valid login and password, he 
may be able to use this service to gain further 
access on the remote host. An attacker may also 
use this service to mount a dictionnary attack 
against the remote host to try to log in remotely. 
 
Note that RDP (the Remote Desktop Protocol) is 
vulnerable to Man-in-the-middle attacks, making it 
easy for attackers to steal the credentials of 
legitimates users by impersonating the Windows 
server. 

Solution : Disable the Terminal Services if you do not use them, 

and do not allow this service to run across the internet 

 

Risk factor : Medium 

BID : 3099, 7258 

Plugin ID : 10940 
 
 

Port is open 
Plugin ID : 11219 
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unknown 
(9244/tcp) 

  

 
Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

A web server is running on this port 
Plugin ID : 10330 

 
 

The remote web server type is : 
 
Microsoft-IIS/5.0 

Solution : You can use urlscan to change reported server for IIS. 

Plugin ID : 10107 
   

 

  

sunrpc 
(111/udp) 

  

 
RPC program #100000 version 2 'portmapper' 
(00000portmap sunrpc rpcbind) is running on this 
port 
 
Plugin ID : 11111 

   

 

  

general/tcp
  

 
127.0.0.1 resolves as sdestg. 
Plugin ID : 12053 

   

 

  

activesync 
(1034/udp) 

  

 
Distributed Computing Environment (DCE) services 
running on the remote host can be enumerated by 
connecting on port 135 and doing the appropriate 
queries. 
 
An attacker may use this fact to gain more 
knowledge about the remote host. 
 
 
Here is the list of DCE services running on this port: 
 
UUID: bfa951d1-2f0e-11d3-bfd1-00c04fa3490a, 
version 1 
Endpoint: ncadg_ip_udp:10.0.10.222[1034] 
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Solution : filter incoming traffic to this port. 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10736 
   

  

snmp 
(161/udp) 

  

 
SNMP Agent responded as expected with 
community name: public 
CVE : CAN-1999-0517, CAN-1999-0186, CAN-1999-
0254, CAN-1999-0516 
BID : 11237, 10576, 177, 2112, 6825, 7081, 7212, 
7317, 9681, 986 
Other references : IAVA:2001-B-0001 
Plugin ID : 10264 

 
 

It was possible to obtain the list of SMB users of the 
remote host via SNMP :  
 
. ASPNET 
. pedroc 
. porbase 
. vazpaulo 
. Convidado 
. DVA_MNGNODE 
. IUSR_SDESTG 
. IWAM_SDESTG 
. Administrador 
. TsInternetUser 
 
An attacker may use this information to set up brute 
force attacks or find an unused account. 

Solution : disable the SNMP service on the remote host if you do 

not use it, or filter incoming UDP packets going to this port 

Risk factor : Medium 

Plugin ID : 10546 
 
 

It was possible to obtain the list of network 
interfaces of the remote host via SNMP :  
 
. MS TCP Loopback interface 
. Intel 8255x-based Integrated Fast Ethernet 
 
An attacker may use this information to gain more 
knowledge about the target host. 
Solution : disable the SNMP service on the remote host if you do 
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not 

use it, or filter incoming UDP packets going to this port 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10551 
 
 

It was possible to obtain the list of Lanman shares of 
the remote host via SNMP :  
 
. BD 
. wwwroot 
. PWRCHUTE 
. Porbase5 
. C: 
. C:Inet 
. C:PROGR 
. C:Porba 
 
An attacker may use this information to gain more 
knowledge about the target host. 
Solution : disable the SNMP service on the remote host if you do 

not use it, or filter incoming UDP packets going to this port 

Risk factor : Low 

CVE : CAN-1999-0499 

Plugin ID : 10548 
 
 

It was possible to obtain the list of Lanman services 
of the 
remote host via SNMP :  
 
. Alerta 
. Win32sl 
. DefWatch 
. Servidor 
. Cliente DNS 
. Cliente DHCP 
. Tenable NeWT 
. Plug and Play 
. Servio SN 
 
An attacker may use this information to gain more 
knowledge about the target host. 
Solution : disable the SNMP service on the remote host if you do 

not use it, or filter incoming UDP packets going to this port 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10547 
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Using SNMP, we could determine that the remote 
operating system is : 
Hardware: x86 Family 6 Model 8 Stepping 6 AT/AT 
COMPATIBLE - Software: Windows 2000 Version 5.0 
(Build 2195 Uniprocessor Free) 
Plugin ID : 10800 
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Anexo B2.1 – Análise de vulnerabilidades ao Conselho 

Directivo - MBSA 

  

 
 

Este anexo contem o relatório técnico da análise de 

vulnerabilidades realizada aos SI do Conselho Directivo da 

ESTG, obtido com o software Microsoft Baseline Security 

Analyzer v1.2.1  
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Computer name: CDIRECTIVO\DIRECTIVO2003 
IP address: 10.0.0.8 
Security report name: CDIRECTIVO - DIRECTIVO2003 (29-04-2005 16-22) 
Scan date: 29-04-2005 16:22 
Scanned with MBSA version: 1.2.4013.0 
Security update database version: 2005.4.12.1 ** New security updates are available; rescan to use security 

update database version 2005.6.28.0 ** 
Office update database version: 11.0.0.7608 
Security assessment: Potential Risk (One or more non-critical checks failed.) 

 
Security Update Scan Results 
 
  Score   Issue  Result  

 
Windows Security 
Updates  

1 products are using a service pack not at the latest version or have other 
warnings. 4 security updates could not be confirmed. 
What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Office Updates  No critical security updates are missing. 

What was scanned         
 

 
IIS Security Updates  No critical security updates are missing. 

What was scanned         
 

 
Windows Media 
Player Security 
Updates  

No critical security updates are missing. 
What was scanned         
 

 
MDAC Security 
Updates  

No critical security updates are missing. 
What was scanned         
 

 
MSXML Security 
Updates  

No critical security updates are missing. 

What was scanned         
 

 
Windows Scan Results 
 
Vulnerabilities 
 
  Score   Issue  Result  

 
Administrators  More than 2 Administrators were found on this computer. 

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Password Expiration  Some user accounts (9 of 17) have non-expiring passwords.  

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Windows Firewall  Windows Firewall is disabled or has exceptions on all network connections. 

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Automatic Updates  Updates are automatically downloaded and installed on this computer. 

What was scanned         
 

 
File System  All hard drives (2) are using the NTFS file system. 

What was scanned      Result details   
 

 
Autologon  Autologon is not configured on this computer. 

What was scanned         
 

 
Guest Account  The Guest account is disabled on this computer. 

What was scanned         
 

 
Restrict Anonymous  Computer is properly restricting anonymous access. 

What was scanned         
 

 
Local Account 
Password Test  

Password checks are not performed on a domain controller. 
What was scanned         
 

 
Additional System Information 
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  Score   Issue  Result  

 
Auditing  Logon Success auditing is enabled, however Logon Failure auditing should also 

be enabled. 
What was scanned                How to correct this   
 

 
Services  Some potentially unnecessary services are installed. 

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Shares  10 share(s) are present on your computer.  

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Windows Version  Computer is running Windows 2000 or greater. 

What was scanned                   
 

 
Internet Information Services (IIS) Scan Results 
 
Vulnerabilities 
 
  Score   Issue  Result  

 
IIS Lockdown Tool  The IIS Lockdown tool was developed for IIS 4.0, 5.0, and 5.1, and is not needed 

for new Windows Server 2003 installations running IIS 6.0. 
What was scanned         
 

 
Sample Applications  IIS sample applications are not installed. 

What was scanned         
 

 
IISAdmin Virtual 
Directory  

IISADMPWD virtual directory is not present. 
What was scanned         
 

 
Parent Paths  Parent paths are not enabled. 

What was scanned         
 

 
MSADC and Scripts 
Virtual Directories  

The MSADC and Scripts virtual directories are not present. 
What was scanned         
 

 
Additional System Information 
 
  Score   Issue  Result  

 
Domain Controller 
Test  

IIS is running on a primary or backup domain controller. 
What was scanned                How to correct this   
 

 
IIS Logging Enabled  Some web or FTP sites are not using the recommended logging options. 

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
SQL Server Scan Results 
 
  Score   Issue  Result  

 
SQL Server/MSDE 
Status  

SQL Server and/or MSDE is not installed on this computer. 
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Desktop Application Scan Results 
 
Vulnerabilities 
 
  Score   Issue  Result  

 
IE Zones  Internet Explorer zones have secure settings for all users. 

What was scanned         
 

 
IE Enhanced Security 
Configuration for 
Administrators  

The use of Internet Explorer is restricted for administrators on this server. 
What was scanned         
 

 
IE Enhanced Security 
Configuration for 
Non-Administrators  

The use of Internet Explorer is restricted for non-administrators on this server. 
What was scanned         
 

 
Macro Security  No Microsoft Office products are installed 
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Anexo B2.2 – Análise de vulnerabilidades ao Conselho 

Directivo - NeWT 

 

  
 
 

Este anexo contem o relatório técnico da análise de 

vulnerabilidades realizada aos SI do Conselho Directivo da 

ESTG, obtido com o software Tenable Nessus Technology 

Security Scanner  v2.1.1  
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Tenable NeWT Security Reports    
Start 
Time: 

Thu Jan 01 00:00:00 
1970  

Finish 
Time: 

Wed May 04 11:15:30 
2005    

 

C.DIRECTIVO  
  

127.0.0.1 20 Open Ports, 38 Notes, 18 Warnings, 2 Holes.    

  

  
 

127.0.0.1 [Return to top] 

ftp (21/tcp) 
  

 
It was possible to disable the remote FTP server 
by connecting to it about 3000 times, with one 
connection at a time. 
 
If the remote server is running from within 
[x]inetd, this is a feature and the FTP server 
should automatically be back in a couple of 
minutes. 
 
An attacker may use this flaw to prevent this 
service from working properly. 

Solution : If the remote server is GoodTech ftpd server, 

download the newest version from 

http://www.goodtechsys.com. 

BID : 2270 

Risk factor : High 

CVE : CAN-2001-0188 

BID : 2270 

Plugin ID : 10690 
 
 

 Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

 A FTP server is running on this port 
Plugin ID : 14773 

 
 

 Remote FTP server banner : 
220 Microsoft FTP Service 

 

http://www.goodtechsys.com


 ANEXO B2.2 – ANÁLISE DE VULNERABILIDADES – C.DIRECTIVO- NeWT 

 171 

 
Plugin ID : 10092 

 
 

 This port was detected as being open by a 
port scanner but is now closed. 
This service might have been crashed by a 
port scanner or by a plugin 
 
Plugin ID : 10919 

   
  

http 
(80/tcp) 

  

 
 Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

 A web server is running on this port 
Plugin ID : 10330 

 
 

 The remote web server type is : 
 
Microsoft-IIS/6.0 

Solution : You can use urlscan to change reported server for 

IIS. 

Plugin ID : 10107 
 
 

 The remote host appears to be 
running  a version of IIS which allows 
remote users to determine which 
authentication schemes are required 
for confidential webpages.  
 
Specifically, the following methods are  

enabled on the remote webserver: 
- IIS NTLM authentication is enabled 
 

Solution : None at this time 

Risk factor : Low 

CVE : CAN-2002-0419 

BID : 4235 

Plugin ID : 11871 
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Kerberos 
 (88/tcp) 

  

 
 Port is open 
Plugin ID : 11219 

   

 

 
 
 
 
  

microsoft-
ds 

(445/tcp) 
  

 
 The domain SID can be obtained remotely. Its value 

is : 
 
CDIRECTIVO : 5-21-1047391882-690826219-
971080340 
 
An attacker can use it to obtain the list of the local 
users of this host 
Solution : filter the ports 137 to 139 and 445 

Risk factor : Low 

 

CVE : CVE-2000-1200 

BID : 959 

Plugin ID : 10398 
 
 

 The domain SID could be used to enumerate the 
names of the users of this domain.  
(we only enumerated users name whose ID is 
between 1000 and 2000 for performance reasons) 
This gives extra knowledge to an attacker, which 
is not a good thing :  
- Administrator account name : Administrador (id 
500) 
- Guest account name : Convidado (id 501) 
- Grupo de servios de ajuda (id 1000) 
- SUPPORT_388945a0 (id 1001) 
- TelnetClients (id 1002) 
- DIRECTIVO2003$ (id 1003) 
- IUSR_DIRECTIVO2003 (id 1104) 
- IWAM_DIRECTIVO2003 (id 1105) 
- IIS_WPG (id 1106) 
- Utilizadores de DHCP (id 1107) 
- Administradores de DHCP (id 1108) 
- TsInternetUser (id 1109) 
- crod (id 1110) 
- vazpaulo (id 1111) 
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- rvenancio (id 1112) 
- directivo (id 1113) 
- fatima (id 1114) 
- cbrandao (id 1115) 
- cientifico (id 1116) 
- tbelo (id 1119) 
- mlvideira (id 1120) 
- jdelgado (id 1121) 
- DIRECTIVO5$ (id 1123) 
- DIRECTIVO3$ (id 1124) 
- OEM$ (id 1125) 
- DALIA$ (id 1126) 

Risk factor : Medium 

Solution : filter incoming connections this port 

 

CVE : CVE-2000-1200 

BID : 959 

Plugin ID : 10399 
 
 

 The host Security Identifier (SID) can be obtained 
remotely. Its value is : 
 
CDIRECTIVO : 5-21-1047391882-690826219-
971080340 
 
An attacker can use it to obtain the list of the local 
users of this host 
Solution : filter the ports 137-139 and 445 

Risk factor : Low 

 

CVE : CVE-2000-1200 

BID : 959 

Plugin ID : 10859 
 
 

 The guest user belongs to groups other than  
guest users or domain guests. 
 
As guest should not have any privilege, you should 
fix this. 

Risk factor : Medium 

Plugin ID : 10907 
 
 

 Here is the browse list of the remote host :  
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DIRECTIVO2003 - Servidor 
 
 
This is potentially dangerous as this may help the 
attack of a potential hacker by giving him extra 
targets to check for 

Solution : filter incoming traffic to this port 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10397 
 
 

 The following accounts have never changed their 
password : 
 
SUPPORT_388945a0 
IUSR_DIRECTIVO2003 
 
 
To minimize the risk of break-in, users should 
change their password regularly 
Plugin ID : 10898 

 
 

 The following accounts have never logged in : 
 
Convidado 
SUPPORT_388945a0 
 
Unused accounts are very helpful to hacker 
Solution : suppress these accounts 

Risk factor : Medium 

Plugin ID : 10899 
 
 

 The following accounts have passwords which never 
expire : 
 
Administrador 
Convidado 
SUPPORT_388945a0 
IUSR_DIRECTIVO2003 
 
 
Password should have a limited lifetime 
Solution : disable password non-expiry 
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Risk factor : Medium 

Plugin ID : 10900 
 
 

 Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

 A CIFS server is running on this port 
Plugin ID : 11011 

 
 

 The remote native lan manager is : Windows Server 
2003 5.2 
The remote Operating System is : Windows Server 
2003 3790 
The remote SMB Domain Name is : CDIRECTIVO 
 
Plugin ID : 10785 

 
 

 It was possible to log into the remote host using a 
NULL session. 
The concept of a NULL session is to provide a null 
username and a null password, which grants the 
user the 'guest' access 
 
To prevent null sessions, see MS KB Article Q143474 
(NT 4.0) and Q246261 (Windows 2000).  
Note that this won't completely disable null sessions, 
but will prevent them from connecting to IPC$ 
Please see http://msgs.securepoint.com/cgi-bin/get/nessus-
0204/50/1.html 
 
 
All the smb tests will be done as ''/'whatever' in 
domain CDIRECTIVO 
CVE : CAN-1999-0504, CAN-1999-0506, CVE-2000-
0222, CAN-1999-0505, CAN-2002-1117 
BID : 494, 990, 11199 
Plugin ID : 10394 

 
 

 The following users are in the domain administrator 
group : 
 
. Administrador 
. vazpaulo 

http://msgs.securepoint.com/cgi-bin/get/nessus


 ANEXO B2.2 – ANÁLISE DE VULNERABILIDADES – C.DIRECTIVO- NeWT 

 176 

 
 
You should make sure that only the proper users are 
member of this group 
Risk factor : Low 

Plugin ID : 10908 
 
 

 The following accounts are disabled : 
 
Convidado 
SUPPORT_388945a0 
 
 
To minimize the risk of break-in, permanently 
disabled accounts should be deleted 
Risk factor : Low 

Plugin ID : 10897 
   

  
  
  

http-rpc-
epmap 

(593/tcp) 
  

 
 Port is open 

Plugin ID : 11219 

   

 

ldaps 
(636/tcp) 

  

 
 Port is open 

Plugin ID : 11219 
   

 

  
  
  

blackjacack 
(1025/tcp) 

  

 
Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

Distributed Computing Environment (DCE) 
services running on the remote host can be 
enumerated by connecting on port 135 and doing 
the appropriate queries. 
 
An attacker may use this fact to gain more 
knowledge about the remote host. 
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Here is the list of DCE services running  

on this port: 
 
UUID: 12345778-1234-abcd-ef00- 

0123456789ac, version 1 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:127.0.0.1[1025] 
Named pipe : lsass 
Win32 service or process : lsass.exe 
Description : SAM access 
 
UUID: ecec0d70-a603-11d0-96b1- 

00a0c91ece30, version 2 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:127.0.0.1[1025] 
Annotation: NTDS Backup Interface 
 
UUID: 16e0cf3a-a604-11d0-96b1- 

00a0c91ece30, version 2 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:127.0.0.1[1025] 
Annotation: NTDS Restore Interface 
 
UUID: e3514235-4b06-11d1- 

ab04-00c04fc2dcd2, version 4 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:127.0.0.1[1025] 
Annotation: MS NT Directory DRS 

Interface 
 
UUID: 12345778-1234-abcd-ef00- 

0123456789ab, version 0 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:127.0.0.1[1025] 
Named pipe : lsass 
Win32 service or process : lsass.exe 
Description : LSA access 
 
UUID: 12345678-1234-abcd-ef00- 

01234567cffb, version 1 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:127.0.0.1[1025] 
Named pipe : lsass 
Win32 service or process : Netlogon 
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Description : Net Logon service 
 
UUID: 12345678-1234-abcd-ef00- 

0123456789ab, version 1 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:127.0.0.1[1025] 
Annotation: IPSec Policy agent endpoint 
Named pipe : spoolss 
Win32 service or process : spoolsv.exe 
Description : Spooler service 
 
 

Solution : filter incoming traffic to this port. 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10736 
   

  

cap 
(1026/tcp) 

  

 
 Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

Distributed Computing Environment  

(DCE) services running on the remote host can be 
enumerated by connecting on port 135 and doing 
the appropriate queries. 
 
An attacker may use this fact to gain more 
knowledge about the remote host. 
 
 
Here is the list of DCE services running 

 on this port: 
 
UUID: 1ff70682-0a51-30e8-076d-740be8cee98b, 
version 1 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:127.0.0.1[1026] 
Named pipe : atsvc 
Win32 service or process : mstask.exe 
Description : Scheduler service 
 
UUID: 378e52b0-c0a9-11cf-822d-00aa0051e40f, 
version 1 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:127.0.0.1[1026] 
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UUID: 0a74ef1c-41a4-4e06-83ae-dc74fb1cdd53, 
version 1 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:127.0.0.1[1026] 
 
 

Solution : filter incoming traffic to this port. 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10736 
   

  

unknown 
(1028/tcp) 

  

 
 There is a CIS (COM+ Internet Services) on this 
port 
Server banner : 
ncacn_http/1.0 
Plugin ID : 10761 

 
 

 Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

 Distributed Computing Environment (DCE) 
services running on the remote host can be 
enumerated by connecting on port 135 and doing 
the appropriate queries. 
 
An attacker may use this fact to gain more 
knowledge about the remote host. 
 
 
Here is the list of DCE services running on this 
port: 
 
UUID: 12345678-1234-abcd-ef00-0123456789ab, 
version 1 
Endpoint: ncacn_http:127.0.0.1[1028] 
Annotation: IPSec Policy agent endpoint 
Named pipe : spoolss 
Win32 service or process : spoolsv.exe 
Description : Spooler service 
 
UUID: e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2, 
version 4 
Endpoint: ncacn_http:127.0.0.1[1028] 
Annotation: MS NT Directory DRS Interface 
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UUID: 12345778-1234-abcd-ef00-0123456789ab, 
version 0 
Endpoint: ncacn_http:127.0.0.1[1028] 
Named pipe : lsass 
Win32 service or process : lsass.exe 
Description : LSA access 
 
UUID: 12345678-1234-abcd-ef00-01234567cffb, 
version 1 
Endpoint: ncacn_http:127.0.0.1[1028] 
Named pipe : lsass 
Win32 service or process : Netlogon 
Description : Net Logon service 
 
 

Solution : filter incoming traffic to this port. 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10736 
   

  

trusted-web 
(3011/tcp) 

  

 
 Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

 Distributed Computing Environment (DCE) 
services running on the remote host can be 
enumerated by connecting on port  135 and doing 
the appropriate queries. 
 
An attacker may use this fact to gain more 
knowledge about the remote host. 
 
 
Here is the list of DCE services running on 

 this  port: 
 
UUID: 82ad4280-036b-11cf-972c- 

00aa006887b0, version 2 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:127.0.0.1[3011] 
 
 

Solution : filter incoming traffic to this port. 

Risk factor : Low 

 



 ANEXO B2.2 – ANÁLISE DE VULNERABILIDADES – C.DIRECTIVO- NeWT 

 181 

Plugin ID : 10736 
   

  

twsdss 
(3012/tcp) 

  

 
 Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

 Distributed Computing Environment (DCE) services 
running on the remote host can be enumerated by 
connecting on port 135 and doing the appropriate 
queries. 
 
An attacker may use this fact to gain more 
knowledge about the remote host. 
 
 
Here is the list of DCE services running on this 
port: 
 
UUID: f5cc59b4-4264-101a-8c59-08002b2f8426, 
version 1 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:127.0.0.1[3012] 
Annotation: NtFrs Service 
 
UUID: d049b186-814f-11d1-9a3c-00c04fc9b232, 
version 1 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:127.0.0.1[3012] 
Annotation: NtFrs API 
 
UUID: a00c021c-2be2-11d2-b678-0000f87a8f8e, 
version 1 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:127.0.0.1[3012] 
Annotation: PERFMON SERVICE 
 
 

Solution : filter incoming traffic to this port. 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10736 
   

 

  

LiebDevMg
mt_DM 

(3028/tcp) 
  

 
 Port is open 
Plugin ID : 11219 
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 Distributed Computing Environment (DCE) 
services running on the remote Host can be 
enumerated by connecting on port 135 and doing 
the appropriate queries. 
 
An attacker may use this fact to gain more 
knowledge about the remote host. 
 
 
Here is the list of DCE services running  

on this port: 
 
UUID: 6bffd098-a112-3610-9833- 

46c3f874532d, version 1 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:127.0.0.1[3028] 
 
UUID: 5b821720-f63b-11d0-aad2- 

00c04fc324db, version 1 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:127.0.0.1[3028] 
 
 

Solution : filter incoming traffic to this port. 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10736 
   

 
 
  
  
  

ms-wbt-
server 

(3389/tcp) 
  

 
 The Terminal Services are enabled on the remote 
host. 
 
Terminal Services allow a Windows user  to 
remotely obtain a graphical login (and therefore 
act as a local user on the remote host). 
 
If an attacker gains a valid login and password, 
he may be able to use this service to gain further 
access on the remote host. An attacker may also 
use this service to mount a dictionnary attack 

against the remote host to try to log in remotely. 
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Note that RDP (the Remote Desktop  Protocol) is 
vulnerable to Man-in-the-middle attacks, making  

it easy for attackers to steal the credentials of 
legitimates users by impersonating the Windows 
server. 

Solution : Disable the Terminal Services if you do  

not use them, and do not allow this service to run across the 

internet 

 

Risk factor : Medium 

BID : 3099, 7258 

Plugin ID : 10940 
 
 

 Port is open 
Plugin ID : 11219 

   
  

general/tc
p 
  

 
 127.0.0.1 resolves as 
directivo2003.cdirectivo.estg.ipvc.pt. 
Plugin ID : 12053 

   

 

  

 

ntp 
(12
3/u
dp) 

  

 
 A NTP (Network Time Protocol) server is  

listening on this port. 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10884 
   

 

  

snmp 
(161/udp) 

  

 
SNMP Agent responded as expected  

with community name: public 
CVE : CAN-1999-0517, CAN-1999-0186, CAN-
1999-0254, CAN-1999-0516 
BID : 11237, 10576, 177, 2112, 6825, 7081, 
7212, 7317, 9681, 986 
Other references : IAVA:2001-B-0001 
Plugin ID : 10264 
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 It was possible to obtain the list of SMB  users of 
the remote host via SNMP :  
 
. crod 
. tbelo 
. fatima 
. krbtgt 
. cbrandao 
. jdelgado 
. vazpaulo 
. Convidado 
. directivo 
. mlvideira 
. rvenancio 
. cientifico 
. Administrador 
. TsInternetUser 
. SUPPORT_388945a0 
. IUSR_DIRECTIVO2003 
. IWAM_DIRECTIVO2003 
 
An attacker may use this information to set up 
brute force attacks or find an unused account. 

Solution : disable the SNMP service on the remote host if you 

do not use it, or filter incoming UDP packets going to this 

port 

Risk factor : Medium 

Plugin ID : 10546 
 
 

 It was possible to obtain the list of network 
interfaces of the remote host via SNMP :  
 
. Interface de loopback interna para a rede 
127.0.0.0. 
. Controlador 3Com 3C918 com Fast  Ethernet 
integrado (compatvel com 3C905B-TX)  
. Realtek RTL8139 Family PCI Fast  
 Ethernet NIC 
 
An attacker may use this information to gain more 
knowledge about the target host. 
Solution : disable the SNMP service on the remote host if you 

do not use it, or filter incoming UDP packets going to this port 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10551 
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 It was possible to obtain the list of Lanman shares 
of the remote host via SNMP :  
 
. bd 
. SYSVOL 
. Drivers 
. NETLOGON 
. Software 
. PastasPessoais 
. D: 
. C:WIN 
. D:Driv 
. C:WINDO 
. D:Softw 
. D:PastasPesso 
 
An attacker may use this information to gain more 
knowledge about the target host. 
Solution : disable the SNMP service on the remote host if you do 

not use it, or filter incoming UDP packets going to this port 

Risk factor : Low 

CVE : CAN-1999-0499 

Plugin ID : 10548 
 
 

 It was possible to obtain the list of Lanman 
services of the remote host via SNMP :  
 
. Servidor 
. Cliente DNS 
. SSL de HTTP 
. Cliente DHCP 
. Tenable NeWT 
. Plug and Play 
. Servidor DHCP 
 
 
An attacker may use this information to gain more 
knowledge about the target host. 
Solution : disable the SNMP service on the remote host if you do 

not use it, or filter incoming UDP packets going to this port 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10547 
 
 

 Using SNMP, we could determine that the remote 
operating system is : 
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Hardware: x86 Family 6 Model 5 Stepping 2 AT/AT 
COMPATIBLE - Software: Windows Version 5.2 
(Build 3790 Uniprocessor Free) 
Plugin ID : 10800 
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Anexo B3.1 –  Análise de vulnerabilidades aos Serviços  

Académicos - MBSA 

  

 
 

Este anexo contem o relatório técnico da análise de 

vulnerabilidades realizada aos SI dos Serviços Académicos da 

ESTG, obtido com o  software  Microsoft Baseline Security 

Analyzer  v1.2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO B3.1 – ANÁLISE DE VULNERABILIDADES – S.ACADÉM. – MBSA 

 188 

Computer name: SAC\SAC04 
IP address: 10.0.22.24 
Security report name: SAC - SAC04 (29-04-2005 15-12) 
Scan date: 29-04-2005 15:12 
Scanned with MBSA version: 1.2.4013.0 
Security update database version: 2005.4.12.1 ** New security updates are available; rescan to use security 

update database version 2005.6.28.0 ** 
Office update database version: 11.0.0.7608 
Security assessment: Severe Risk (One or more critical checks failed.) 

 
Security Update Scan Results 
 
  Score   Issue  Result  

 
Office Updates  5 updates are missing. 

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Windows Security 
Updates  

1 security updates could not be confirmed. 
What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Microsoft VM 
Security Updates  

No critical security updates are missing. 
What was scanned         
 

 
MDAC Security 
Updates  

No critical security updates are missing. 
What was scanned         
 

 
MSXML Security 
Updates  

No critical security updates are missing. 
What was scanned         
 

 
Windows Scan Results 
 
Vulnerabilities 
 
  Score   Issue  Result  

 
Windows Firewall  Windows Firewall is enabled and has exceptions configured. Windows Firewall is 

enabled on all network connections. 
What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Local Account 
Password Test  

No user accounts have simple passwords. 

What was scanned      Result details   
 

 
Automatic Updates  Updates are automatically downloaded and installed on this computer. 

What was scanned         
 

 
File System  All hard drives (2) are using the NTFS file system. 

What was scanned      Result details   
 

 
Guest Account  The Guest account is disabled on this computer. 

What was scanned         
 

 
Restrict Anonymous  Computer is properly restricting anonymous access. 

What was scanned         
 

 
Administrators  No more than 2 Administrators were found on this computer.  

What was scanned      Result details   
 

 
Autologon  This check was skipped because the computer is not joined to a domain. 

What was scanned         
 

 
Password Expiration  This check was skipped because the computer is not joined to a domain. 

What was scanned         
 

 
Additional System Information 
 
  Score   Issue  Result  

 
Auditing  This check was skipped because the computer is not joined to a domain. 

What was scanned                How to correct this   
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Services  Some potentially unnecessary services are installed. 

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Shares  4 share(s) are present on your computer.  

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Windows Version  Computer is running Windows 2000 or greater. 

What was scanned                   
 

 
Internet Information Services (IIS) Scan Results 
 
  Score   Issue  Result  

 
IIS Status  IIS is not running on this computer. 

             
 

 
SQL Server Scan Results 
 
  Score   Issue  Result  

 
SQL Server/MSDE 
Status  

SQL Server and/or MSDE is not installed on this computer. 
             
 

 
Desktop Application Scan Results 
 
Vulnerabilities 
 
  Score   Issue  Result  

 
IE Zones  Internet Explorer zones have secure settings for all users. 

What was scanned         
 

 
Macro Security  3 Microsoft Office product(s) are installed. No issues were found. 

What was scanned      Result details   
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Anexo B3.2 –  Análise de vulnerabilidades aos Serviços 

Académicos - NeWT 

 
 

Este anexo contem o relatório técnico da análise de 

vulnerabilidades realizada aos SI dos Serviços Académicos da 

ESTG, obtido com o  software  Tenable Nessus Technology 

Security Scanner  v2.1.1  
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Tenable NeWT Security Reports    
Start 
Time: 

Thu Jan 01 00:00:00 
1970  

Finish 
Time: 

Wed May 04 11:15:52 
2005    

 

S.ACADEMICOS  
  

127.0.0.1 3 Open Ports, 7 Notes, 0 Warnings, 0 Holes.    

  

  
 

127.0.0.1 [Return to top] 

epmap 
(135/tcp) 

  

 
Port is open 
Plugin ID : 11219 

   

 

  

microsoft-
ds 

(445/tcp) 
  

 
Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

A CIFS server is running on this port 
Plugin ID : 11011 

 
 

The remote native lan manager is : Windows 2000 
LAN Manager 
The remote Operating System is : Windows 5.1 
The remote SMB Domain Name is : SAC 
 
Plugin ID : 10785 

 
 

It was possible to log into the remote host using a 
NULL session. 
The concept of a NULL session is to provide a null 
username and a null password, which grants the 
user the 'guest' access 
 
To prevent null sessions, see MS KB Article Q143474 
(NT 4.0) and Q246261 (Windows 2000).  
Note that this won't completely disable null sessions, 
but will prevent them from connecting to IPC$ 
Please see http://msgs.securepoint.com/cgi-bin/get/nessus-

 

http://msgs.securepoint.com/cgi-bin/get/nessus
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0204/50/1.html 
 
 
All the smb tests will be done as ''/'whatever' in 
domain SAC 
CVE : CAN-1999-0504, CAN-1999-0506, CVE-2000-
0222, CAN-1999-0505, CAN-2002-1117 
BID : 494, 990, 11199 
Plugin ID : 10394 

   
  

general/tcp
  

 
127.0.0.1 resolves as localhost. 
Plugin ID : 12053 

   

 

  

ntp 
(123/udp) 

  

 
A NTP (Network Time Protocol) server is listening on 
this port. 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10884 
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Anexo B4.1 – Análise de vulnerabilidades aos Serviços  

Administrativos - MBSA 

  

 
 

Este anexo contem o relatório técnico da análise de 

vulnerabilidades realizada aos SI dos Serviços Administrativos 

da ESTG, obtido com o software Microsoft Baseline Security 

Analyzer  v1.2.1  
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Computer name: SA\LOTUS 
IP address: 10.0.14.2 
Security report name: SA - LOTUS (03-05-2005 18-21) 
Scan date: 03-05-2005 18:21 
Scanned with MBSA version: 1.2.4013.0 
Security update database version: Security updates scan not performed 
Security assessment: Incomplete Scan (Could not complete one or more requested checks.) 

 
Security Update Scan Results 
 
  Score   Issue  Result  

 
Windows Security 
Updates  

Check could not be performed because the system root could not be accessed. 
             
 

 
Microsoft VM 
Security Updates  

Check could not be performed because the system root could not be accessed. 

             
 

 
BizTalk Server 
Security Updates  

Check could not be performed because the system root could not be accessed. 
             
 

 
Content Management 
Server Site Builder 
Security Updates  

Check could not be performed because the system root could not be accessed. 
             
 

 
Content Management 
Server Security 
Updates  

Check could not be performed because the system root could not be accessed. 
             
 

 
Content Management 
Server Site Stager 
Security Updates  

Check could not be performed because the system root could not be accessed. 
             
 

 
Host Integration 
Server Security 
Updates  

Check could not be performed because the system root could not be accessed. 
             
 

 
IIS Security Updates  Check could not be performed because the system root could not be accessed. 

             
 

 
Windows Media 
Player Security 
Updates  

Check could not be performed because the system root could not be accessed. 
             
 

 
Exchange Server 
Security Updates  

Check could not be performed because the system root could not be accessed. 
             
 

 
MDAC Security 
Updates  

Check could not be performed because the system root could not be accessed. 
             
 

 
Commerce Server 
Security Updates  

Check could not be performed because the system root could not be accessed. 
             
 

 
MSXML Security 
Updates  

Check could not be performed because the system root could not be accessed. 
             
 

 
Office Security 
Updates  

This scan can only be performed on a local machine. 
             
 

 
Windows Scan Results 
 
Vulnerabilities 
 
  Score   Issue  Result  

 
File System  Unable to determine the file system on fixed drives(3.2) 

What was scanned         
 

 
Restrict Anonymous  The RestrictAnonymous registry key is not found on your computer. This key must 

be present and set to a value greater than 0 to help prevent unauthorized users 
from enumerating information about your computer. 

What was scanned                How to correct this   
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Administrators  More than 2 Administrators were found on this computer. 

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Password Expiration  All user accounts (17) have non-expiring passwords. 

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Windows Firewall  This check was skipped because it cannot be done remotely. 

                       
 

 
Autologon  Autologon is not configured on this computer. 

What was scanned         
 

 
Guest Account  The Guest account is disabled on this computer. 

What was scanned         
 

 
Local Account 
Password Test  

Password checks are not performed on a domain controller. 

What was scanned         
 

 
 
Additional System Information 
 
  Score   Issue  Result  

 
Auditing  Enable auditing for specific events like logon/logoff. Be sure to monitor your event 

log to watch for unauthorized access. 
What was scanned                How to correct this   
 

 
Services  No potentially unnecessary services were found. 

What was scanned                   
 

 
Shares  8 share(s) are present on your computer.  

What was scanned      Result details      How to correct this   
 

 
Windows Version  Computer is not running Windows 2000 or greater. 

What was scanned                How to correct this   
 

 
 
Internet Information Services (IIS) Scan Results 
 
  Score   Issue  Result  

 
IIS Status  IIS is not running on this computer. 

             
 

 
 
SQL Server Scan Results 
 
  Score   Issue  Result  

 
SQL Server/MSDE 
Status  

SQL Server and/or MSDE is not installed on this computer. 

             
 

 
 
 
 
Vulnerabilities 
 
  Score   Issue  Result  

 
IE Zones  Internet Explorer zones have secure settings for all users. 

What was scanned         
 

 
Macro Security  No Microsoft Office products are installed 
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Anexo B4.2 – Análise de vulnerabilidades aos Serviços  

Administrativos - NeWT 

  
 
 

Este anexo contem o relatório técnico da análise de 

vulnerabilidades realizada aos SI dos Serviços Administrativos 

da ESTG, obtido com o software Tenable Nessus Technology 

Security Scanner  v2.1.1  
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Tenable NeWT Security Reports    
Start 
Time: 

Thu Jan 01 00:00:00 
1970  

Finish 
Time: 

Wed May 04 11:16:17 
2005    

 

S.ADMINISTRATIVOS  
  

10.0.14.2 14 Open Ports, 22 Notes, 19 Warnings, 2 Holes.    

  

  
 

10.0.14.2 [Return to top]

echo 
(7/tcp)

  

 
The remote host is running the 'echo' service. This  

service echoes any data which is sent to it.  
 
This service is unused these days, so it is strongly 

 advised that you disable it, as it may be used by  

attackers to set up denial of services attacks against  

this host. 

Solution : 

 

- Under Unix systems, comment out the 'echo' line in /etc/inetd.conf 

and restart the inetd process 

 

- Under Windows systems, set the following registry key to 0 : 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SimpTCP\Parameters\ 

EnableTcpEcho 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SimpTCP\Parameters\ 

EnableUdpEcho 

 

Then launch cmd.exe and type : 

 

net stop simptcp 

net start simptcp 

 

To restart the service. 

 

 

Risk factor : Low 
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CVE : CVE-1999-0103, CAN-1999-0635 

Plugin ID : 10061 
 
 

Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

An echo server is running on this port 
Plugin ID : 10330 

  
 

discard 
(9/tcp)

  

 
The remote host is running a 'discard' service. This  

Service typically sets up a listening socket and will 

 Ignore  all the data which it receives.  
 
This service is unused these days, so it is advised 

 that you disable it. 
 

Solution :  

 

- Under Unix systems, comment out the 'discard' line in 

etc/inetd.conf 

and restart the inetd process 

 

- Under Windows systems, set the following registry key to 0 : 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SimpTCP\Parameters\ 

EnableTcpDiscard 

 

Then launch cmd.exe and type : 

 

net stop simptcp 

net start simptcp 

 

To restart the service. 

 

 

Risk factor : Low 

CVE : CAN-1999-0636 

Plugin ID : 11367 
 
 

Port is open 
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Plugin ID : 11219 
  

 

daytime 
(13/tcp)

  

 
The remote host is running a 'daytime' service. This 
service is designed to give the local time of the day 
of this host o whoever connects to this port. 
 
The date format issued by this service may 
sometimes help an attacker to guess the operating 
system type of this host, or to set up timed 
authentication attacks against the remote host. 
 
In addition to that, the UDP version of daytime is 
running, an attacker may link it to the echo port of a 
third party host using spoofing, thus creating a 
possible denial of service condition between this host 
and  third party. 

Solution : 

 

- Under Unix systems, comment out the 'daytime' line in 

/etc/inetd.conf and restart the inetd process 

 

- Under Windows systems, set the following registry keys to 0 : 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SimpTCP\Parameters\ 

EnableTcpDaytime 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SimpTCP\Parameters\ 

EnableUdpDaytime 

 

Then launch cmd.exe and type : 

 

net stop simptcp 

net start simptcp 

 

To restart the service. 

 

Risk factor : Low 

CVE : CVE-1999-0103 

Plugin ID : 10052 
 
 

Port is open 
Plugin ID : 11219 

  

 

 

qotd   
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(17/tcp)
  

Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

HP Omniback seems to be running on this port 
Plugin ID : 11153 

  
 

chargen 
(19/tcp)

  

 
Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

Chargen is running on this port 
Plugin ID : 10330 

  

 

 

ftp 
(21/tcp)

  

 
 It was possible to disable the remote FTP server by 
connecting to it about 3000 times, with one 
connection at a time. 
 
If the remote server is running from within [x]inetd, 
this is a feature and the FTP server should 
automatically be back in a couple of minutes. 
 
An attacker may use this flaw to prevent this 
service from working properly. 

Solution : If the remote server is GoodTech ftpd server, 

download the newest version from  http://www.goodtechsys.com. 

BID : 2270 

Risk factor : High 

CVE : CAN-2001-0188 

BID : 2270 

Plugin ID : 10690 
 
 

 Port is open 
Plugin ID : 11219 

  

 

 

epmap 
(135/tcp) 

  

 
 Distributed Computing Environment (DCE) 

services running on the remote host can be 
enumerated by connecting on port 135 and doing 
the appropriate queries.  

 

http://www.goodtechsys.com
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An attacker may use this fact to gain more 
knowledge about the remote host. 

Solution : filter incoming traffic to this port. 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10736 
 
 

Port is open 
Plugin ID : 11219 

  
 

netbios-
ssn 

(139/tcp)
  

 
Here is the browse list of the remote host :  
 
LOTUS -  
VIOLETA - Manuela Fernandes 
 
 
This is potentially dangerous as this may help the 
attack of a potential hacker by giving him extra 
targets to check for. 

Solution : filter incoming traffic to this port 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10397 
 
 

The domain SID can be obtained remotely. Its value is 
:SA : 5-21-366543938-14051273-1990678075 
 
An attacker can use it to obtain the list of the local 
users of this host 
Solution : filter the ports 137 to 139 and 445 

Risk factor : Low 

 

CVE : CVE-2000-1200 

BID : 959 

Plugin ID : 10398 
 
 

The domain SID could be used to enumerate the 
names of the users of this domain.  
(we only enumerated users name whose ID is between 
1000 and 2000 for performance reasons) 
This gives extra knowledge to an attacker, which 
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is not a good thing :  
- Administrator account name : Administrator (id 500) 
- Guest account name : Guest (id 501) 
- SERV_ADMIN$ (id 1000) 
- peafonso (id 1001) 
- zira (id 1002) 
- fernando (id 1006) 
- luisa (id 1007) 
- jpereira (id 1008) 
- MainUsers (id 1012) 
- temp (id 1013) 
- ricardo (id 1014) 
- gravador (id 1015) 
- tbelo (id 1016) 
- vazpaulo (id 1018) 
- CRAVO$ (id 1020) 
- avideira (id 1021) 
- LILIO$ (id 1023) 
- AMOR-PERFEITO$ (id 1025) 
- TULIPA$ (id 1027) 
- MARGARIDA$ (id 1029) 
- vrodrigues (id 1030) 
- CENOURA$ (id 1032) 
- jmrodrigues (id 1033) 
- LIRIO$ (id 1035) 
- ALFACE$ (id 1037) 
- ROSA-AMARELA$ (id 1039) 
- renata (id 1040) 
- josemagalhaes (id 1041) 
- MAGNOLIA$ (id 1043) 
- DELLG1$ (id 1045) 
- MAGALHAES$ (id 1047) 

Risk factor : Medium 

Solution : filter incoming connections this port 

 

CVE : CVE-2000-1200 

BID : 959 

Plugin ID : 10399 
 
 

The following accounts have never changed their 
password : 
 
Administrator 
peafonso 
zira 
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fernando 
luisa 
jpereira 
temp 
ricardo 
gravador 
tbelo 
vazpaulo 
avideira 
vrodrigues 
jmrodrigues 
renata 
josemagalhaes 
 
 
To minimize the risk of break-in, users should change 
their password regularly 
Plugin ID : 10898 

 
 

The following accounts have never logged in : 
 
Guest 
SERV_ADMIN$ 
CRAVO$ 
LILIO$ 
AMOR-PERFEITO$ 
TULIPA$ 
MARGARIDA$ 
CENOURA$ 
LIRIO$ 
ALFACE$ 
ROSA-AMARELA$ 
josemagalhaes 
MAGNOLIA$ 
DELLG1$ 
MAGALHAES$ 
 
 
Unused accounts are very helpful to hacker 
Solution : suppress these accounts 

Risk factor : Medium 

Plugin ID : 10899 
 
 

The following accounts have passwords which never 
expire : 
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Administrator 
Guest 
peafonso 
zira 
fernando 
luisa 
jpereira 
temp 
ricardo 
gravador 
tbelo 
vazpaulo 
avideira 
vrodrigues 
jmrodrigues 
renata 
josemagalhaes 
 
 
Password should have a limited lifetime 
Solution : disable password non-expiry 

Risk factor : Medium 

Plugin ID : 10900 
 
 

The guest user belongs to groups other than guest 
users or domain guests. 
 
As guest should not have any privilege, you should 
fix this. 

Risk factor : Medium 

Plugin ID : 10907 
 
 

The host Security Identifier (SID) can be obtained 
remotely. Its value is : 
 
SA : 5-21-366543938-14051273-1990678075 
 
An attacker can use it to obtain the list of the local 
users of this host 
Solution : filter the ports 137-139 and 445 

Risk factor : Low 

 

CVE : CVE-2000-1200 

BID : 959 
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Plugin ID : 10859 
 
 

A 'rfpoison' packet has been sent to the remote host. 
This packet is supposed to crash the 'services.exe' 
process, rendering the system instable. 
If you see that this attack was successful, have a look 
at this page :  
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q231/4/57.ASP 
CVE : CVE-1999-0980 
BID : 754 
Plugin ID : 10204 

 
 

Port is open 
Plugin ID : 11219 

 
 

An SMB server is running on this port 
Plugin ID : 11011 

 
 

The remote native lan manager is : NT LAN Manager 
4.0 
The remote Operating System is : Windows NT 4.0 
The remote SMB Domain Name is : SA 
 
Plugin ID : 10785 

 
 

It was possible to log into the remote host using a 
NULL session. 
The concept of a NULL session is to provide a null 
username and a null password, which grants the user 
the 'guest' access 
 
To prevent null sessions, see MS KB Article Q143474 
(NT 4.0) and Q246261 (Windows 2000).  
Note that this won't completely disable null sessions, 
but will prevent them from connecting to IPC$ 
Please see http://msgs.securepoint.com/cgi-bin/get/nessus-
0204/50/1.html 
 
 
All the smb tests will be done as ''/'whatever' in 
domain SA 
CVE : CAN-1999-0504, CAN-1999-0506, CVE-2000-
0222, CAN-1999-0505, CAN-2002-1117 

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q231/4/57.ASP
http://msgs.securepoint.com/cgi-bin/get/nessus
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BID : 494, 990, 11199 
Plugin ID : 10394 

 
 

The following users are in the domain administrator 
group : 
 
. Administrator 
 
 
You should make sure that only the proper users are 
member of this group 
Risk factor : Low 

Plugin ID : 10908 
 
 

The following accounts are disabled : 
 
Guest 
peafonso 
 
 
To minimize the risk of break-in, permanently disabled 
accounts should be deleted 
Risk factor : Low 

Plugin ID : 10897 
  

 

netbios-ns 
(137/udp)

  

 
The remote host is running a version of the NetBT 
name service which suffers from a memory disclosure 
problem. 
 
An attacker may send a special packet to the remote 
NetBT name service, and the reply will contain random 
arbitrary data from the remote host memory. This 
arbitrary data may be a fragment from the web page 
the remote user is viewing, or something more serious 
like a POP password or anything else. 
 
An attacker may use this flaw to continuously 'poll' the 
content of the memory of the remote host and might 
be able to obtain sensitive information. 
 

Solution : See 

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms03-

034.mspx 

 

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms03
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Risk factor : Medium 

CVE : CAN-2003-0661 

BID : 8532 

Plugin ID : 11830 
 
 

The following 9 NetBIOS names have been gathered : 
LOTUS = This is the computer name registered for 
workstation services by a WINS client. 
LOTUS = Computer name 
SA = Workgroup / Domain name 
SA = Workgroup / Domain name (Domain Controller) 
SA  
LOTUS = This is the current logged in user registered 
for this workstation. 
SA = Workgroup / Domain name (part of the Browser 
elections) 
SA  
__MSBROWSE__  
The remote host has the following MAC address on its 
adapter : 
00:0e:a6:5b:81:1e 
 
If you do not want to allow everyone to find the 
NetBios name of your computer, you should filter 
incoming traffic to this port. 

Risk factor : Medium 

CVE : CAN-1999-0621 

Plugin ID : 10150 
  

 

unknown 
(1029/tcp)

  

 
 Distributed Computing Environment (DCE) services 
running on the remote host can be enumerated by 
connecting on port 135 and doing the appropriate 
queries. 
 
An attacker may use this fact to gain more 
knowledge about the remote host. 
 
 
Here is the list of DCE services running on this port: 
 
UUID: 6bffd098-a112-3610-9833-46c3f874532d, 
version 1 
Endpoint: ncacn_ip_tcp:10.0.14.2[1029] 
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Solution : filter incoming traffic to this port. 

Risk factor : Low 

 
  

 

general/ 
udp 

  

 
For your information, here is the traceroute to 
10.0.14.2 :  
10.0.14.50 
10.0.14.2 
 
Plugin ID : 10287 

  

 

 

General 
/tcp 

  

 
The remote host is vulnerable to an 'Etherleak' - 
the remote ethernet driver seems to leak bits of the 
content of the memory of the remote operating 
system. 
 
Note that an attacker may take advantage of this 
flaw only when its target is on the same physical 
subnet. 

See also  

:http://www.atstake.com/research/advisories/2003/a010603-

1.txt 

 

Solution : Contact your vendor for a fix 

Risk factor : High 

CVE : CAN-2003-0001 

BID : 6535 

Plugin ID : 11197 
 
 

The remote host does not discard TCP SYN packets 
which have the FIN flag set. 
 
Depending on the kind of firewall you are using, an 
attacker may use this flaw to bypass its rules. 

See also : http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002-

10/0266.html 

http://www.kb.cert.org/vuls/id/464113 

 

http://www.atstake.com/research/advisories/2003/a010603
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2002
http://www.kb.cert.org/vuls/id/464113
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Solution : Contact your vendor for a patch 

Risk factor : Medium 

BID : 7487 

Plugin ID : 11618 
 
 

10.0.14.2 resolves as LOTUS. 
Plugin ID : 12053 

 
 

The remote host is running Microsoft Windows NT 4.0 
Plugin ID : 11936 

 
 

Here is the route recorded between 10.0.14.50 and 
10.0.14.2 : 
10.0.14.2. 
 
Plugin ID : 12264 

  
 

bootps 
(67/udp)

  

 
Here is the information we could gather from the 
remote DHCP server. This allows an attacker on 
your local network to gain information about it 
easily : 
 
Master DHCP server of this network : 0.0.0.0 
IP address the DHCP server would attribute us : 
10.0.14.28 
netmask = 255.255.255.0 
DHCP server(s) identifier = 10.0.14.2 
router = 10.0.0.17 , 10.0.14.1 
domain name server(s) = 10.0.0.0 
 

Solution : remove the options that are not in use in your DHCP 

server 

Risk factor : Low 

Plugin ID : 10663 
  

 

 

echo 
(7/udp)

  

 
 The remote host is running the 'echo' service. This 

 service echoes any data which is sent to it.  
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This service is unused these days, so it is strongly 

 advised that you disable it, as it may be used by 
attackers  to set up denial of services attacks against 
this host. 

Solution : 

 

- Under Unix systems, comment out the 'echo' line in /etc/inetd.conf 

and restart the inetd process 

 

- Under Windows systems, set the following registry key to 0 : 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SimpTCP\Parameters\ 

EnableTcpEcho 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SimpTCP\Parameters\ 

EnableUdpEcho 

 

Then launch cmd.exe and type : 

 

net stop simptcp 

net start simptcp 

 

To restart the service. 

 

 

Risk factor : Low 

CVE : CVE-1999-0103, CAN-1999-0635 

Plugin ID : 10061 
  

 

daytime 
(13/udp) 

  

 
The remote host is running a 'daytime' service. This  

Service is designed to give the local time of the day of 
this host to whoever connects to this port. 
 
The date format issued by this service may sometimes  

help an attacker to guess the operating system type of 
this host, or to set up timed authentication attacks 
against the remote host. 
 
In addition to that, the UDP version of daytime is 
running,  an attacker may link it to the echo port of a 
third party host using  spoofing,  thus creating a possible 
denial of service condition between this host and a third 
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party. 

Solution : 

 

- Under Unix systems, comment out the 'daytime' line in /etc/inetd.conf 

and restart the inetd process 

 

- Under Windows systems, set the following registry keys to 0 : 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SimpTCP\Parameters\ 

EnableTcpDaytime 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SimpTCP\Parameters\ 

EnableUdpDaytime 

 

Then launch cmd.exe and type : 

 

net stop simptcp 

net start simptcp 

 

To restart the service. 

 

Risk factor : Low 

CVE : CVE-1999-0103 

Plugin ID : 10052 
  

 

qotd 
(17/udp) 

  

 
The quote service (qotd) is running on this host. 
 
A server listens for TCP connections on TCP port 17.  

Once a connection is established a short message is 
sent out  the connection  (and any data received is 

 thrown away). The service closes the  connection 

 after sending the quote. Another quote of the day 
service is defined as a datagram based application on 
UDP. A server listens for  UDP datagrams on  UDP 
port 17. When a datagram is received, an answering 
datagram  is sent containing a quote (the data in the 
received datagram is ignored).   
An easy attack is 'pingpong' which IP spoofs a 

 packet  between two machines running qotd. This will 
cause them to spew characters at each  other, 
slowing the machines down and saturating 

 the network. 
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Solution :  

 

- Under Unix systems, comment out the 'qotd' line in /etc/inetd.conf 

and restart the inetd process 

 

- Under Windows systems, set the following registry keys to 0 : 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SimpTCP\Parameters\ 

EnableTcpQotd 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SimpTCP\Parameters\ 

EnableUdpQotd 

 

Then launch cmd.exe and type : 

 

net stop simptcp 

net start simptcp 

 

To restart the service. 

 

Risk factor : Low 

CVE : CVE-1999-0103 

Plugin ID : 10198 
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Anexo C – Ferramenta de cálculo de riscos 
 

 

Este anexo diz respeito à ferramenta desenvolvida, com o 

Microsoft Excel 2003, para cálculo do risco existente nos SI 

da ESTG. 

Contem imagem de uma simulação realizada com a ferramenta 

para um risco de referência de 0,5. 

Contem, igualmente, o código fonte (VBA) 
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Código fonte - VBA 
 
 
Private Sub Workbook_Open() 
'    BackupRestoreValues Range("CONF") 
'    BackupRestoreValues Range("INTEG") 
'    BackupRestoreValues Range("AVAIL") 
'    BackupRestoreValues Range("RESP") 
'    Application.DisplayAlerts = False 
'    Application.Save 
'    Application.DisplayAlerts = True 
End Sub 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Private Sub cmdReiniciar_Click() 
    BackupRestoreValues Range("CONF"), True 
    BackupRestoreValues Range("INTEG"), True 
    BackupRestoreValues Range("AVAIL"), True 
    BackupRestoreValues Range("RESP"), True 
    Range("INICIAL_RISK").ClearContents 
    Range("INICIAL_RISK").Interior.ColorIndex = Range("AR2").Interior.ColorIndex 
    Range("FINAL_RISK").ClearContents 
    Range("FINAL_RISK").Interior.ColorIndex = Range("AR19").Interior.ColorIndex 
    Range("W30") = Null 
     
End Sub 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Private Sub Iniciar_Click() 
    Dim linha As Variant 
    Dim coluna As Variant 
    Dim coluna_v As Variant 
    Dim coluna_dim As Variant 
    Dim Risk As Double 
    Dim A As Range 
    Dim B As Range 
    Dim RgCol As Range 
     
    coluna = 45 
    coluna_v = 39 
    coluna_dim = 2 
' Obtem o Risco 
    Risk = InputBox("Indique o mínimo valor aceitável de Risco", "", "") 
    Range("w30").Value = Risk 
 
' Calcular Matriz Inicial de Riscos 
    For coluna = 45 To 48 
        For linha = 5 To 17 
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            Cells(linha, coluna).Value = Cells(linha, coluna_v) * 
Maximo_Linha(Range(Cells(linha, coluna_dim), Cells(linha, coluna_dim + 7))) 
            If Cells(linha, coluna).Value > Risk Then 
                Cells(linha, coluna).Interior.ColorIndex = 3 
            End If 
        Next 
        coluna_v = coluna_v + 1 
        coluna_dim = coluna_dim + 9 
    Next 
' Calcular Matriz Final de Risco 
    coluna = 45 'AS -> Inicio da Tabela INICIAL RISK 
    coluna_v = 39 'AM -> Inicio da Tabela VALUE 
    coluna_dim = 2 
    While coluna <= 48 'AV 
        For linha = 5 To 17 
            'Celula da FINAL RISK = VALUE * Max Linha 
            Cells(linha + 16, coluna).Value = Cells(linha, coluna_v) * 
Maximo_Linha(Range(Cells(linha, coluna_dim), Cells(linha, coluna_dim + 7))) 
            While Cells(linha + 16, coluna).Value > Risk 
                Set A = Maximo_Linha(Range(Cells(linha, coluna_dim), Cells(linha, 
coluna_dim + 7))) 
                 
                Set RgCol = Range(Cells(5, A.Column), Cells(17, A.Column)) 
                RgCol.Value = "MIT" 
                RgCol.Interior.ColorIndex = 3 
                Set B = Maximo_Linha(Range(Cells(linha, coluna_dim), Cells(linha, 
coluna_dim + 7))) 
                Cells(linha + 16, coluna).Value = Cells(linha, coluna_v) * B 
            Wend 
        Next 
        coluna = coluna + 1 
        coluna_v = coluna_v + 1 
        coluna_dim = coluna_dim + 9 
    Wend 
    coluna = 45 'AS -> Inicio da Tabela INICIAL RISK 
    coluna_v = 39 'AM -> Inicio da Tabela VALUE 
    coluna_dim = 2 
    While coluna <= 48 'AV 
        For linha = 5 To 17 
            'Celula da FINAL RISK = VALUE * Max Linha 
            Cells(linha + 16, coluna).Value = Cells(linha, coluna_v) * 
Maximo_Linha(Range(Cells(linha, coluna_dim), Cells(linha, coluna_dim + 7))) 
            While Cells(linha + 16, coluna).Value > Risk 
                Set A = Maximo_Linha(Range(Cells(linha, coluna_dim), Cells(linha, 
coluna_dim + 7))) 
                 
                Set RgCol = Range(Cells(5, A.Column), Cells(17, A.Column)) 
                RgCol.Value = "MIT" 
                RgCol.Interior.ColorIndex = 3 
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                Set B = Maximo_Linha(Range(Cells(linha, coluna_dim), Cells(linha, 
coluna_dim + 7))) 
                Cells(linha + 16, coluna).Value = Cells(linha, coluna_v) * B 
            Wend 
        Next 
        coluna = coluna + 1 
        coluna_v = coluna_v + 1 
        coluna_dim = coluna_dim + 9 
    Wend 
End Sub 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Function Maximo_Linha(rg As Range) As Range 
    Dim c As Range 
     
    For Each c In rg.Cells 
        If IsNumeric(c.Value) Then 
            If Maximo_Linha Is Nothing Then 
                Set Maximo_Linha = c 
            ElseIf c.Value > Maximo_Linha Or IsNumeric(Maximo_Linha) = False Then 
                Set Maximo_Linha = c 
            End If 
        End If 
    Next 
End Function 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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