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APOIAMOS AS ORGANIZAÇÕES PERANTE AS AMEAÇAS CIBERNÉTICAS

GESTÃO DO RISCO CIBERNÉTICOE SEGURANÇA

As ameaças cibernéticas são, agora, mais reais do que nunca!

A Gestão do Risco Cibernético permite, às organizações, sejam elas públicas ou privadas,

apurar o nível de risco cibernético a que pode estar exposta, através da análise de

diferentes fatores, como os níveis de segurança já implementados, o software e hardware

utilizados, os acessos e permissões atribuídos e, até mesmo, o nível de interesse que os

dados que a empresa armazena possam ter para terceiros, ao ponto de ser alvo de um ciber

ataque. Quando detetado o nível de risco e as fragilidades existentes, podemos prosseguir

para a delineação de uma estratégia que visa mitigá-lo.

1

Umas das formas de mitigar o risco associado a um ciberataque é através da

transferência do mesmo para o segurador, através da contratação de uma apólice de

seguro que contenha as devidas garantias, que sejam capazes de dar uma resposta

eficaz, caso o sinistro se verifique, reduzindo, assim, o impacto da ocorrência na

organização.

TRAMITAÇÃO DO RISCO

A melhor forma de garantir a segurança dos sistemas informáticos e dos dados de que uma

organização dispõe é formar as pessoas, sejam elas da gestão do topo ou colaboradores. O

papel da IARMA é dar conhecimentos e ferramentas para que sejam implementadam, por

todos, numa atitude preventiva. Por outro lado, dotar a organização de conhecimentos sobre

como atuar, em caso de ataque. Saber atuar e fazê-lo rapidamente pode diminuir

significativamente o impacto do sinistro.

Apesar de uma organização estar munida de todas as formas de prevenção a um ataque

cibernético, a verdade é que não está imune, podendo, mesmo assim, ocorrer.

A IARMA apoia as organizações na fase de reação e contenção do incidente, com recurso

a uma equipa experiente e capaz de lidar com estas situações, e de ajudar a organização

a agir, com vista à resolução no mais curto espaço de tempo e com o menor impacto

possível.
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