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INFORMAÇÃO GERAL 
 
INFORMAÇÃO DO CLIENTE 
 

Organização: Synot Games Limited 

Morada: 

Level 3, (Suite No. 2278), 
Tower Business Centre 
Tower Street, 
BKR 4013 Swatar 
Malta 

Website corporativo: https://www.synotgames.com/ 

Contato: Ježovitová Lenka 

E-mail: Lenka.Jezovitova@synotgames.com 
 
 
DETALHES DO PROJETO 
 
ÂMBITO DOS TRABALHOS 
 
A auditoria de conformidade contemplou o requisito da Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos para uma auditoria de segurança da informação 
por parte de terceiros e funções de negócios abrangendo as respetivas áreas descritas no pedido para aprovação dos sistemas de certificação e 
auditoria obrigatória para jogos de apostas remotos. 
 
Os Serviços de Regulação e Inspeção de Jogos abordados nesta auditoria são: 
 
2.1 Inscrição e registo de infraestruturas 
2.3 Desempenho e segurança, 
5.2 Conta e registo do jogador, 
6.1 Funcionalidades do jogo, 
7.1 Políticas de segurança da informação, 
7.2 Gestão de recursos humanos, 
7.3 Gestão de ativos, 
7.4 Controlo de acesso, 
7.5 Criptografia, 
7.6 Segurança física e ambiental, 
7.7 Gestão de operações de segurança, 
7.8 Gestão da segurança das comunicações, 
7.9 Aquisição, desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação, 
7.10 Gestão das relações com fornecedores, 
7.11 Gestão de incidentes de segurança, 
7.12 Gestão da continuidade do negócio, 
8.2 Testes de segurança. 
 
As especificações técnicas abaixo estão de acordo com as seguintes cláusulas do RJO: 
32(4) As entidades exploradoras devem adotar controlos de segurança apropriados e conforme as normas internacionais ISO 27001, no que 
respeita, em particular, à política de segurança da informação, organização, recursos humanos, segurança física e ambiental, segurança dos 
equipamentos, operações e comunicações, controlo de acessos e aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação e gestão da 
continuidade de negócio. 
32(5) As entidades exploradoras devem dispor de cópias de segurança e adotar medidas técnicas e planos de contingência e de continuidade de 
negócio que permitam, nomeadamente e nos casos de perda de dados, garantir a sua recuperação integral. 
  

https://www.synotgames.com/ 
mailto:Lenka.Jezovitova@synotgames.com
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PADRÕES/REQUISITOS APLICÁVEIS 
 

Regulamento n.º 903-B/2015 Regulamento que define os Requisitos Técnicos do Sistema Técnico do Jogo Online 
 
Decreto-Lei nº 66/2015 de 29 de Abril 

 
DATAS IMPORTANTES 
 

Data do pedido: 15 de Fevereiro de 2019 

Data de inicio da auditoria: 8 de Abril de 2019 

Data da conclusão da auditoria: 6 de Junho de 2019 

Data da emissão do relatório: 2 de Julho de 2019 
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ITENS SUBMETIDOS PARA AVALIAÇÃO 
 
DOCUMENTAÇÃO 
 
Os seguintes documentos foram fornecidos para discussão/análise: 
 

Nome do documento Data/Versão 
ISD-001 General Information Security.pdf 24 de Maio de 2019 / 1.1 

ISP-000 Information Security Policy.pdf 24 de Maio de 2019 / 1.1 

ISP-001 Organization of Information Security.pdf 24 de Maio de 2019 / 1.1 

ISP-002 Human Resources Security.pdf 24 de Maio de 2019 / 1.1 

ISP-003 Asset Management.pdf 24 de Maio de 2019 / 1.1 

ISP-004 Access Control.pdf 24 de Maio de 2019 / 1.1 

ISP-005 Cryptography.pdf 24 de Maio de 2019 / 1.1 

ISP-006 Physical and Environmental Security.pdf 24 de Maio de 2019 / 1.1 

ISP-007 Operations Security.pdf 24 de Maio de 2019 / 1.1 

ISP-009 System Acquisition Development and Maintenance.pdf 24 de Maio de 2019 / 1.1 

ISP-010 Supplier Relationships.pdf 24 de Maio de 2019 / 1.1 

ISP-011 Incident Management.pdf 24 de Maio de 2019 / 1.1 

ISP-012 Business Continuity and Disaster Recovery.pdf 24 de Maio de 2019 / 1.1 

ISPR-001 Risk Management.pdf 10 de Abril de 2019 / 1.0 

ISPR-002 Information Security Incident Management.pdf 10 de Abril de 2019 / 1.0 

ISPR-003 Change Management.pdf 10 de Abril de 2019 / 1.0 

ISPR-005 Electronic Data Disposal.pdf 24 de Maio de 2019 / 1.0 

OP-001 Production Server Deployment.pdf 1 de Maio de 2019 / 1.0 

OP-002 NEO System Deployment.pdf 24 de Maio de 2019 / 1.0 

OP-003 Microsoft Platform Maintenance.pdf 1 de Maio de 2019 / 1.0 

OP-004 Antivirus and Antimalware protection.pdf 1 de Maio de 2019 / 1.0 

OP-005 Recovering NEO Operations.pdf 1 de Maio de 2019 / 1.0 

OP-006 ATLAS Deployment.pdf 31 de Maio de 2019 / 1.0 

OP-007 DeviceManager Deployment.pdf 31 de Maio de 2019 / 1.0 

OP-008 NEO Databases Backup and Recovery Strategy.pdf 1 de Maio de 2019 / 1.0 
 

 
 
  



GLI
®

Africa • Asia • Australia • Europe • North America • South America�
www.gaminglabs.com

CERTIFICATION DOCUMENT

Synot Games Limited- Relatório de auditoria 
relacionado com o Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação 

PS-507-SG4-19-01 

 
 
 
 
 
 

Alterado a 1 de Abril de 2019 FM-QA-066 Auditoria relacionada com o Sistema de Gestão de Segurança da Informação Página  6 de 24  
 
 
 
 
 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 
A auditoria SSI foi realizada com a intenção de identificar todos os exemplos reais ou potenciais de não cumprimento, vulnerabilidades ou fraquezas, 
e de assegurar que a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação a cargo da Synot Games Limited são preservados. 
 
O método de avaliação de GLI baseou-se em padrões geralmente usados para segurança e diretrizes que fornecem uma fundação aceite na indústria 
de desenvolvimento de práticas de gestão de segurança eficazes. Esta abordagem depende grandemente da segurança em camadas a fim de reduzir 
o risco para computadores e sistemas de rede. A abordagem por camadas proporciona redundância e reforça o modelo de segurança geral, porque 
diversas camadas de segurança devem ser violadas antes de dados críticos poderem ser acedidos. 
 
 
AUDITORIA SSI 
 
A avaliação de Sistemas de Segurança da Informação inclui (mas não se limita necessariamente) os seguintes elementos: 
 

• Revisão dos documentos apresentados; 
• Testes e avaliações: 

o Avaliação de controlos administrativos, 
o Avaliação de controlos técnicos, 
o Avaliação de controlos físicos e ambientais. 

 
A abordagem da auditoria baseia-se nos seguintes métodos: 
 

• Fazer perguntas (abordagem baseada em inquéritos) 
• Recolha de provas (abordagem baseada em provas) 
• Estando no local e falando com a equipa (abordagem de observação). 

 
REVISÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS 
 
A parte essencial da avaliação da GLI envolve rever documentação referente à política de segurança a fim de obter um conhecimento teórico dos 
Sistemas de Informação de Segurança e verificar para ver se há incumprimento das seguintes normas: 
 
O documento de normas e regras técnicas (TSD) para a jurisdição de Portugal Online: 

• Regulamento n.º 903-B/2015 relativo aos requisitos técnicos do sistema técnico de jogo online; 
• Decreto-Lei nº 66/2015 de 29 de Abril 
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 
REVISÃO DE SISTEMAS DE TI 
Aplicação de Jogos: Neo Gaming Platform (plataforma de jogos, FontOffice, BackOffice, APIs) 
Ambiente empresarial baseado em sistemas operativos Microsoft com gestão de rede do Active Directory. 
Servidor Microsoft Team Foundation e ambiente de desenvolvimento Visual Studio 
Aplicativos de rede da Cisco com balanceadores lod F5. 
Ambientes de virtualização VMWare e Hyper-V. 
 
Os controlos de segurança selecionados aplicam-se aos sistemas críticos seguintes: 

• Sistemas eletrónicos que gravam, armazenam, processam, compartilham, transmitem ou recuperam informação confidencial do cliente, por 
exemplo, detalhes de cartão de crédito/débito, informação de autenticação, saldos de contas de cliente; 

• Sistemas eletrónicos que geram, transmitem, ou processam números aleatórios usados para determinar os símbolos do jogo, os resultados 
dos jogos ou eventos virtuais; 

• Sistemas eletrónicos que armazenam resultados ou estado atual da aposta / compra / venda de cartões de um cliente; 
• Pontos de entrada a saída dos sistemas acima (outros sistemas que podem comunicar-se diretamente com os sistemas críticos principais); 
• Redes de comunicação que transmitem informação confidencial do cliente; e 
• Aplicativo para utilizador final, como é disponibilizado pelo Remote Gaming System (RGS). 

Os sistemas que se enquadram na definição de "sistemas críticos" podem incluir: 
• Sites Internet incluindo o seu local de alojamento e endereço IP (Internet Protocol), 
• Aplicativos e plataforma de jogos de azar 
• Bases de Dados, 
• Redes, 
• Sistemas operativos. 

 
FERRAMENTAS DE TESTE 
Nenhumas ferramentas de teste foram usadas durante a auditoria. 
 
PESSOAL ENTREVISTADO 
 
SUMÁRIO 
 
Os seguintes membros da equipa de funcionários foram entrevistados pela equipa de auditoria: 
 

Nome Função 
Ivan Kodaj CEO 

Milan Zdímal COO 

Peter Laurinc CTO 

Lenka Ježovitová Gestor de Projeto OPS 

Faltin Tomáš Gestor de Operações de TI 

Libor Nozicka Gestor na Synot ICT Services 
 

na: 
Synot W, a.s. 
Miletičova 21, 
Bratislava 821 08, 
República Eslovaca 
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AVALIAÇÃO GLOBAL 
 
AVALIAÇÃO SUMÁRIA 
 
A Synot Games Limited (daqui por diante SYNOT) é uma equipe baseada em Bratislava que faz parte do grupo SYNOT. O foco da empresa está no 
desenvolvimento e na entrega de software de jogos online para fornecer serviços de jogos B2B a operadoras B2C. O portfólio SYNOT inclui vários 
slots com características exclusivas atualmente entregues a mercados não regulamentados. 
 
Como parte do grupo SYNOT, a Synot Games Limited partilha uma forte experiência no mercado de jogos. O Grupo SYNOT é uma estrutura 
internacional e respeitada de empresas que atuam em mais de 20 países no mundo inteiro e emprega cerca de 3.000 pessoas. O principal negócio da 
SYNOT é o jogo e o fornecimento de tecnologia, jogos e soluções de vanguarda, representando um conjunto completo de produtos para 
entretenimento online e terrestre. Além disso, abrange várias áreas de atividades sem fins lucrativos, imóveis, turismo, venda de veículos premium 
e muito mais. 
 
A equipa SYNOT em Bratislava foca-se principalmente no Desenvolvimento e Operações da NEO Gaming Platform, fornecendo uma plataforma de 
jogos remota como um serviço a ser integrado com Plataformas de Contabilidade de terceiros operadas por operadores B2C. A Plataforma NEO 
oferece os serviços de jogos, um Front Office a ser usado pelo operador, um Back Office usado pela equipa de Synot Operations, serviços de API para 
a integração da Plataforma de Contabilidade. 
 
Todos os serviços são entregues a partir dos seguintes datacenters. 
SYNOT ICT Services, a.s. 
Jaktáře 1475, Maratice 
Uherske Hradiste 686 01 
República Checa 
 
BMIT Technologies plc 
SCM02, Level 2, SmartCity Malta 
Kalkara SCM1001, 
Malta 
 
 
A Plataforma de Jogos é operada a partir do Datacenter de Serviços da SYNOT ICT e o datacenter de Malta contém uma réplica da base de dados 
quase em tempo real. 
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REQUISITOS FUNDAMENTAIS 
 
A GLI determinou que todos os requisitos listados abaixo são considerados fundamentais: 

2.1  Descrição, 
2.3 Desempenho e segurança, 
5.2  Gestão do registo e das contas do jogador 
6.1 Funcionalidades do jogo, 
7.1 Políticas de segurança da informação, 
7.2 Gestão de recursos humanos, 
7.3 Gestão de ativos, 
7.4 Controlo de acesso, 
7.5 Controlo de criptografia, 
7.6 Segurança física e ambiental, 
7.7 Gestão de operações de segurança, 
7.8 Gestão da Segurança de Comunicações, 
7.9 Aquisição, desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação, 
7.10 Gestão das relações com fornecedores, 
7.11 Gestão de incidentes de segurança, 
7.12 Gestão da continuidade de negócio, 
8.2 Testes de segurança. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

2. Inscrição e registo de infraestruturas 
2.1 Descrição Determinação 

 

As especificações técnicas que se seguem são conformes com as cláusulas seguintes do RJO: 
Artigo 4(k) Artigo 26 
Artigo 28.º 
Artigo 32.º 
Artigo 34(a), (b), (c) e (d) Artigo 37 
Artigo 39.º 
Artigo 40.º 
Artigo 41.º 

N/A 

A infraestrutura de entrada e registo (adiante designada por IER) faz parte do sistema técnico de jogo. É a 
infraestrutura que as entidades exploradoras devem implementar e instalar em território nacional para permitir o 
controlo e inspeção da atividade de jogos pelo SRIJ. 

N/A 

Consequentemente, todo o acesso à plataforma de jogo e todo o tráfego entre o jogador e a plataforma de jogo 
relativo à atividade de jogo e apostas online tem de ser encaminhado através da IER, devendo as demais operações 
relacionadas com a atividade de jogo e apostas online que ocorram em qualquer dos componentes do sistema 
técnico de jogo ser sempre reportadas à IER. 

N/A 

Para fins de auditoria, a IER deve ter a capacidade de registar todos os dados relativos à atividade de jogo e apostas 
online e reportá-los à Infraestrutura de Controlo (adiante designada por IC). N/A 

A IER deve permitir, a todo o tempo, o acesso do SRIJ à demais informação existente na mesma. N/A 
A entidade exploradora tem igualmente de estabelecer e manter um canal de comunicação segura e exclusiva com 
a IC gerida pelo SRIJ. A comunicação destina-se a assegurar a transferência de dados, descarregamento (download) 
de dados, gestão de notificações e validação da informação relativa ao jogador. 

N/A 

A IER é composta pelos seguintes componentes: 
• Gateway da entidade exploradora 
• Segurança  

N/A 

Considera-se que a IER contém componentes críticos e, como tal, o nível de segurança deve ser igual ao da 
segurança da plataforma de jogo e do restante sistema técnico de jogo. N/A 

Nas páginas seguintes, descreve-se cada um dos componentes da IER e no diagrama infra o módulo básico da 
respetiva arquitetura. 
(Ver o anexo 1) 

N/A 

2.3 Desempenho e segurança Determinação 
 Artigo 32, n.º 3, alínea g, n.º 4 e n.º 5 N/A 
2.3.1 Segurança Determinação 

 

As IIE são consideradas um componente crítico, assim como a plataforma de jogo, e consequentemente o 
respectivo grau de segurança deve ser o mesmo do grau de segurança da plataforma de jogo. N/A 

O modelo de dados requer que a informação integrada no mecanismo de segurança seja totalmente codificada; mas 
não é preciso estar codificada a toda a hora. A cadeia de custódia da chave de encriptação deve ser incluída no 
projeto do mecanismo de segurança das IIE. 

N/A 

O operador incluirá um plano de prevenção para a perda de informação, tempo de recuperação de desastres e 
plano de continuidade das actividades no projeto das IIE. N/A 

2.3.4 Prevenção da Perda de Dados Determinação 

 

As IIE são um componente crítico e como tal, os operadores devem implementar um procedimento para minimizar 
o risco de perda de dados. N/A 

Em caso de perda de informação das IIE, o operador assegurará um novo procedimento de extração de informação 
perdida numa semana. N/A 

Qualquer perda de informação que afete as IIE deve ser reportada ao SRIJ, com efeito imediato, indicando a 
avaliação de perda de informação e o plano de ação a ser executado para a sua recuperação. N/A 

O operador deve ter um procedimento estabelecido para controlar a qualidade dos dados das IIE e ter as condições 
necessárias para retificar todos os dados imprecisos juntamente com uma nova recuperação de dados no período 
máximo de uma semana. 

N/A 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

2. Inscrição e registo de infraestruturas 
2.3.5 Continuidade da Atividade de Negócio Determinação 

 

Uma vez que a indisponibilidade das IIE envolve a suspensão da atividade de jogo, o operador implementará um 
procedimento para assegurar a continuidade do negócio e permitir que as operações recomecem em menos de um 
mês, no caso de um possível desastre das IIE. 

N/A 

Qualquer desastre que afete as IIE deve ser imediatamente comunicado ao SRIJ, com a avaliação de prejuízos da 
perda de informação e com o plano de ação a serem executados para a sua resolução. N/A 

5 - Registo do jogador e das contas de jogo Determinação 
As especificações técnicas que se seguem são conformes com as cláusulas seguintes do RJO: 
 
Artigo 6, alínea d, Artigo 9, n.º 3 
 
Artigo 13, alínea d, (iv) e (vi), Artigo 26, n.º 1, alínea c, k, m e n, Artigo 28 
 
Artigo 30 Artigo 37 Artigo 38 Artigo 39 Artigo 40 Artigo 41 Artigo 42 Artigo 93 

N/A 

5.2.1 Registo do jogador e verificação do processo Determinação 

7 O sistema técnico de jogo deve permitir uma conexão encriptada (tipo da SSL) para a transferência de dados do 
jogador. CONFORME 

5.2.3 Alterações aos dados do jogador Determinação 

5 O sistema técnico de jogo deve fornecer uma conexão encriptada (tipo da SSL) para alterações dos dados de 
identificação do jogador. CONFORME 

6.1 Funcionalidades do jogo 
6.1.1 Participação Determinação 

2 De acordo com o RJO, os operadores são também obrigados a assegurar que o sistema técnico de jogo contêm 
mecanismos para garantir que a informação de autenticação e a identificação dos jogadores está segura. N/A 

4 O operador também assegurará a integridade, a disponibilidade, a confidencialidade e todos os outros atributos de 
segurança em apostas e jogos online e assegurará a imparcialidade do jogo. N/A 

7. Sistema de Gestão de Segurança da Informação Determinação 

 

As especificações técnicas que se seguem são conformes com o Artigo 32.º, n.os 4 e 5, do RJO 
 
Esta seção determina os requisitos de segurança a respeito da segurança da informação que deve ser cumprida 
pelos operadores. O SRIJ baseia os requisitos de segurança no anexo A na norma internacional ISO/IEC 27001:2013. 
 
Esta norma tem sido aplicável desde outubro 2013 e os operadores devem auditar os seus sistemas de segurança de 
acordo com as disposições finais. 

N/A 

7.1 Políticas de segurança da informação 
7.1.1 Política de segurança da informação Determinação 

1 
As entidades exploradoras devem dispor de políticas e procedimentos de segurança documentados e divulgados 
por todos os colaboradores e, se aplicável, a entidades externas que tenham acesso, pelos serviços que prestam, 
aos componentes críticos do sistema técnico de jogo. 

CONFORME 

2 A entidade exploradora tem de planear e realizar avaliações periódicas resultantes de alterações significativas e 
atualizar os procedimentos nessa conformidade. CONFORME 
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7. Sistema de Gestão de Segurança da Informação 
7.2 Gestão de recursos humanos 
7.2.1 Durante a Contratação Determinação 

1 
O plano de segurança relativa aos colaboradores da entidade exploradora deve incluir a gestão do recrutamento, as 
atividades de formação e a rescisão da contratação, com particular atenção ao controlo de acesso à informação e 
componentes críticos. 

CONFORME 

7.2.2 Rescisão ou Alteração da Contratação Determinação 

1 

A entidade exploradora deve dispor de uma política para a criação, alteração e rescisão de acesso do utilizador ao 
sistema de jogo e aos sistemas de negócio. Com base nesta política, deve ser desenhado um procedimento formal, 
que assegure o seguinte: 

CONFORME 

• Que exista uma descrição de funções detalhada para cada colaborador;  CONFORME 
• Que o acesso do utilizador ao sistema de jogo e aos sistemas de atividade esteja de acordo com a 

descrição de funções de cada colaborador; CONFORME 

• Que o acesso do utilizador esteja adaptado por forma a refletir qualquer alteração à descrição de funções; 
e  CONFORME 

• Que o acesso do utilizador cesse com a rescisão do contrato do pessoal. CONFORME 
Devem existir políticas e procedimentos relativos ao acesso de utilizadores ao sistema técnico de jogo, bem como 
para consultores e demais terceiros, caso esse acesso lhes seja concedido. CONFORME 

7.3 Gestão de ativos 
7.3.1 Tratamento dos Suportes de Informação Determinação 

1 
A entidade exploradora deve implementar procedimentos para a gestão de todos os suportes passíveis de serem 
removidos de instalações seguras. Todos os suportes que possam conter dados com informação crítica devem ser 
apagados ou destruídos antes de serem removidos ou reutilizados. 

CONFORME 

7.4 Controlo de acesso 
7.4.1 Política de Controlo de Acessos  Determinação 

1 A entidade exploradora deve dispor de políticas de controlo de acessos destinadas a proteger o Equipamentos que 
suporta os sistemas e o acesso dos utilizadores aos sistemas. CONFORME 

7.4.2 Acesso de Utilizadores Determinação 

1 
O sistema técnico de jogo e os sistemas de negócio devem fazer aplicar o uso de senhas (passwords) fortes no que 
toca ao acesso de utilizadores aos sistemas, assim como de logouts ou protetores de ecrã temporizados para pontos 
de acesso inativos. 

CONFORME 

7.4.3 Gestão do Acesso de Utilizadores Determinação 

1 

A autorização para a concessão de acesso ao sistema técnico de jogo e aos sistemas de negócio deve ser restringida 
ao menor número de colaboradores possível. Tanto o sistema técnico de jogo como os sistemas de negócio devem 
admitir contas de utilizador com graus diferenciados de acesso e de privilégios para que a política e procedimentos 
relativos gestão dos recursos humanos) possa ser implementada. 

CONFORME 

2 As senhas (passwords) iniciais devem ser alteradas para uma senha escolhida pelo utilizador quando da sua primeira 
entrada no sistema (login). CONFORME 

7.4.4 Controlo e Segurança do Acesso ao Sistema Operativo Determinação 

1 
Todos os utilizadores dispõem de uma identificação/identificador único e o sistema técnico de jogo e os sistemas de 
negócio devem utilizar técnicas de autenticação adequadas para assegurar a confirmação da identidade de cada 
utilizador quando da sua entrada no sistema (login). 

CONFORME 

2 
Devem ser utilizados controlos de encaminhamento para controlar os acessos ao sistema operativo dos 
componentes mais importantes. Essa importância deriva da classificação dos componentes constantes no programa 
de gestão de alterações do SRIJ. 

CONFORME 

3 

Quando um sistema operativo é instalado num dispositivo que faça parte do sistema técnico de jogo, somente as 
funções estritamente necessárias para os fins desse dispositivo devem ser instaladas/ativadas. As funcionalidades e 
programas com capacidade para cancelar os controlos (override) do sistema e das aplicações não devem nunca ser 
instalados no sistema técnico de jogo e nos sistemas de negócio da entidade exploradora. 

CONFORME 
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7. Sistema de Gestão de Segurança da Informação 
7.4.5 Controlo e Segurança de Acesso para Aplicações e Informações  Determinação 

1 
Todos os utilizadores dispõem de um identificador/identificador único de utilizador exclusivamente para uso 
pessoal, sendo que o sistema técnico de jogo e os sistemas de negócio devem aplicar técnicas de autenticação 
adequadas para comprovar a identidade apresentada por cada utilizador, aquando da entrada no sistema (login). 

CONFORME 

2 A informação sensível deve ser armazenada e encriptada, devendo o sistema técnico de jogo e os sistemas de 
negócio dispor de restrições de controlo de acesso reforçadas no que se refere a esta informação.  CONFORME 

7.5 Criptografia 
7.5.1 Controlo criptográfico Determinação 

1 As chaves/códigos de encriptação devem ser armazenadas num suporte de armazenamento seguro e redundante. CONFORME 
7.6 Segurança física e ambiental 
7.6.1 Localização e Proteção do Equipamento Determinação 

1 Os sistemas informáticos devem residir fisicamente num centro de dados, que garanta que o acesso físico aos 
componentes críticos do sistema fique restringido ao pessoal autorizado. CONFORME 

2 Devem ser garantidos equipamentos de suporte adequados, tais como energia, refrigeração e equipamento de 
supressão de incêndio, tendo em conta a escala dos componentes críticos do sistema. CONFORME 

7.6.2 Alienação ou Reutilização Seguras do Equipamento Determinação 

1 
A entidade exploradora deve implementar procedimentos destinados à gestão dos suportes passíveis de ser 
removidos das instalações seguras, devendo os suportes que contenham dados críticos ser apagados ou destruídos 
em segurança antes de serem alienados, removidos ou reutilizados. 

CONFORME 

7.6.3 Equipamento com Utilizador Ausente  Determinação 

1 O sistema técnico de jogo e os sistemas de negócio devem aplicar logouts (fecho de sessão) ou protetores de ecrã 
temporizados para pontos de acesso inativos. CONFORME 

7.7 Gestão de operações de segurança 
7.7.1 Procedimentos e Responsabilidades Operacionais Determinação 

1 
O sistema técnico de jogo e os sistemas de negócio devem ser capazes de se desligar em segurança, em caso de 
falha de energia elétrica. É necessária energia de emergência para assegurar a integridade dos dados, logs e cópias 
de segurança, assim como assegurar que os jogos em curso possam ser concluídos. 

CONFORME 

7.7.2 Planeamento e Monitorização do Sistema Determinação 

1 O sistema técnico de jogo e os sistemas de negócio devem proceder ao registo do desempenho do sistema e dispor 
de uma funcionalidade que forneça relatórios de desempenho. CONFORME 

2 A utilização dos recursos do sistema técnico de jogo deve ser monitorizada e ajustada, sendo efetuadas projeções 
dos requisitos de capacidade futura, por forma a assegurar um desempenho adequado do sistema. CONFORME 

7.7.3 Separação dos Ambientes de Desenvolvimento, Teste ou Qualidade e Operacional Determinação 

1 A entidade exploradora deve garantir a operação em segurança do sistema técnico de jogo através da separação 
dos sistemas e tarefas de desenvolvimento, testes ou qualidade e produção. CONFORME 

7.7.4 Proteção contra Código Malicioso Determinação 

1 O sistema técnico de jogo e os sistemas de negócio devem dispor de ferramentas de deteção e prevenção de 
intrusão e inserção não autorizadas de qualquer código. CONFORME 
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7.7 Gestão de operações de segurança 
7.7.5 Cópias de Segurança da Informação Determinação 

1 O sistema técnico de jogo e os sistemas de negócio devem ter capacidade para produzir cópias de segurança dos 
dados críticos, garantindo a sua recuperação integral a partir de cópias de segurança. CONFORME 

2 
O sistema técnico de jogo e os sistemas de negócio devem permitir a recuperação integral dos dados essenciais 
desde o momento da produção da última cópia de segurança até ao momento em que tenha ocorrido a falha do 
sistema. 

CONFORME 

7.7.6 Registo e Monitorização Determinação 

1 

O sistema técnico de jogo e os sistemas de negócio devem manter registos de auditoria (audit logs), que registem: N/A 
• As atividades do utilizador, exceções e eventos de segurança de informação; CONFORME 
• As atividades do administrador e dos utilizadores operacionais de sistema da entidade exploradora; e CONFORME 
• As falhas do Sistema, a respetiva análise e as medidas corretivas tomadas. CONFORME 

2 Estes registos de auditoria (audit logs) devem ser conservados durante um período adequado não inferior a 6 
meses, e protegidos contra o acesso não autorizado. CONFORME 

3 O sistema técnico de jogo e os sistemas de negócio devem registar todas as falhas e monitorizar a utilização e a 
operacionalidade dos componentes críticos. CONFORME 

4 Deve proceder-se a uma análise regular e periódica dos registos de auditoria (audit logs), e tomadas medidas 
conforme os factos identificados. CONFORME 

7.7.7 Referencial de Tempo do Sistema e Sincronização Determinação 

1 
O sistema de jogo e os sistemas de negócio têm de ser submetidos, em intervalos adequados, a uma sincronização 
dos relógios, através de um servidor referencial de tempo universal, que possa, por exemplo, ser utilizado para 
entradas (log) de registo.  

CONFORME 

7.8 Gestão da segurança das comunicações 
7.8.1 Gestão de Segurança da Rede Determinação 

1 O sistema de jogo e os sistemas de negócio devem ser implementados para que dispositivos no mesmo domínio de 
transmissão não admitam quaisquer caminhos de rede alternativos que permitam contornar a firewall. CONFORME 

2 As firewalls devem ser dedicadas, devendo apenas conter contas administrativas e aplicações relacionadas com a 
sua operação. CONFORME 

3 O acesso à firewall deve ser restringido aos postos de trabalho que façam parte da base de configuração, devendo 
ser rejeitados todos os pacotes de dados oriundos de qualquer outro local que não esses postos de trabalho. CONFORME 

4 As firewalls devem manter um registo de auditoria (audit logs) das alterações de parâmetros que afetem as 
autorizações de ligação à firewall e de todas as tentativas de acesso, bem ou mal sucedidas, que sejam efetuadas. CONFORME 

7.8.2 Utilização das Redes Públicas  Determinação 

1 Caso a entidade exploradora utilize redes públicas para o seu tráfego de dados entre subsistemas geograficamente 
dispersos, a informação deve ser encriptada e os subsistemas devem obrigar a autenticação. CONFORME 

2 

Todas as comunicações entre subsistemas geograficamente dispersos devem proporcionar proteção contra: N/A 
● Transmissão incompleta; CONFORME 
● Mis-routing (alteração de roteamento), alteração não autorizada de mensagens; CONFORME 
● Divulgação não autorizada; CONFORME 
● Duplicação não autorizada de mensagens; ou CONFORME 
● Repetição não autorizada de mensagens. CONFORME 

3 A entidade exploradora deve utilizar um DNS primário e um DNS secundário seguro. O DNS secundário deve estar 
lógica e fisicamente separado do DNS primário. CONFORME 
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7.8 Gestão da segurança das comunicações  
7.8.3 Segurança dos Serviços de Rede Determinação 

1 
O sistema técnico de jogo e os sistemas de negócio devem aplicar restrições para o controlo de acesso às funções 
de rede, sendo o acesso dos utilizadores apenas possível através deste controlo de acesso. O sistema técnico de 
jogo e os sistemas de negócio devem impedir o acesso interno e externo não autorizado às funções de rede. 

CONFORME 

7.8.4 Segregação de Redes Determinação 

1 O sistema técnico de jogo e os sistemas de negócio devem utilizar redes segregadas, de modo que os grupos de 
funções, utilizadores e subsistemas relacionadas sejam segregados entre si. CONFORME 

7.9 Aquisição, desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação 
7.9.1 Processamento Correto de Aplicações Determinação 

1 A entrada de dados (input) nas aplicações deve ser validada, para assegurar que os dados se mostram no contexto 
apropriado e não podem prejudicar o sistema de jogo e os sistemas de negócio. CONFORME 

2 A validação/reconciliação automática deve ser incorporada nas aplicações, para impedir a corrupção ou 
interferência. CONFORME 

3 A saída de dados (output) das aplicações deve ser validada, para assegurar o correto tratamento da informação 
armazenada.  CONFORME 

7.10 Gestão das relações com fornecedores 
7.10.1 Segurança de Terceiros Determinação 

1 

Quando a entidade exploradora necessite de serviços de terceiros que envolvam o acesso ao sistema técnico de 
jogo, aos sistemas de negócio, às redes de comunicação ou o acesso às instalações, produtos ou serviços 
relacionados com a prática de jogos, essas entidades devem cumprir os requisitos de segurança aplicáveis a 
terceiros da entidade exploradora. 

CONFORME 

2 O sistema técnico de jogo deve autenticar qualquer acesso oriundo de outros sistemas e componentes (por ex., 
portas de ligação de sistemas de pagamento) e do pessoal de manutenção. CONFORME 

3 Os serviços prestados por terceiros devem incluir, nos contratos, a realização de verificações e medidas de 
segurança, e têm de ser periodicamente auditados e monitorizados. CONFORME 

7.11 Gestão de incidentes de segurança 
7.11.1 Incidentes de Segurança Determinação 

1 
A entidade exploradora deve dispor de um processo documentado relativo à gestão de incidentes de segurança, 
devendo ser comunicados ao SRIJ, logo que possível, quaisquer incidentes que afetem a integridade e 
confidencialidade do sistema técnico de jogo. 

CONFORME 

2 Os incidentes de segurança devem ser registados e documentar de forma clara e concisamente, os factos, os 
impactos e as medidas tomadas.  CONFORME 

7.12 Gestão da continuidade do negócio 
7.12.1 Plano de Continuidade de Negócio Determinação 

1 

A entidade exploradora deve dispor de um Plano de Continuidade de Negócio destinado à recuperação da atividade 
de jogo de um desastre operacional irreversível, incluindo as medidas técnicas, humanas e organizacionais que 
assegurem a continuidade da prestação dos serviços e uma replicação do sistema de jogo, que garanta a 
continuidade da exploração normal do sistema. 

CONFORME 

2 A entidade exploradora deve ajustar a sua infraestrutura e os seus processos e implementar as medidas necessárias 
para estabelecer objetivos alcançáveis no Plano de Continuidade de Negócio. CONFORME 

3 Em caso de desastre operacional irreversível, a entidade exploradora deve informar imediatamente o SRIJ, 
efetuando uma estimativa do respetivo impacto e do tempo previsto de recuperação. CONFORME 
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8. Auditorias e Controlos de Segurança Determinação 

 

A presente secção apresenta os requisitos que as entidades exploradoras têm de satisfazer para assegurar a 
segurança global do sistema técnico de jogo e dos sistemas de negócio relacionados, através de auditorias à 
segurança, testes de segurança e análise de vulnerabilidades. 

Tipo de Auditoria  Periodicidad
e 

Auditorias de Segurança  Anual 
Testes de Segurança Anual 
Análise de Vulnerabilidade Trimestral 
Relatório de indicadores de 
Controlo de Jogo 

Trimestral 

  

N/A 

8.1 Requisitos da auditoria de segurança 
8.1.1 Auditorias de Segurança Anuais Determinação 

1 Anualmente é realizada uma auditoria de segurança para avaliar a conformidade com os requisitos de segurança 
das operações dos jogos e apostas online genericamente descritas no presente documento. N/A 

2 

As auditorias e inspeções de segurança abrangem: N/A 

• A segurança física e as inspeções que têm de ser realizadas nas instalações da entidade exploradora são 
executadas de acordo com as melhores práticas;  N/A 

• O acesso às instalações e a todos os recursos do sistema técnico de jogo da entidade exploradora deve ser 
facultado à entidade que realiza os testes;  N/A 

• A segurança lógica, realizada através de testes remotos ou nas instalações da entidade exploradora, quer 
sejam intrusivos ou outros, que devem ser realizados de acordo com o definido nas respetivas secções;  N/A 

Estas auditorias e inspeções devem ser agendadas com antecedência. N/A 

3 

A entidade exploradora tem de proporcionar às pessoas nomeadas pela entidade que realiza os testes, os meios e 
recursos necessários para a execução das auditorias e inspeções. N/A 

Estas auditorias e inspeções podem incluir, por exemplo: N/A 
● Apresentações técnicas e funcionais, efetuadas pela entidade exploradora, dos sistemas instalados na 

plataforma de jogos;  N/A 

● Análise técnica e detalhada desses sistemas nos ambientes proporcionados pela entidade exploradora. N/A 

4 

A entidade exploradora tem de proceder à correção no prazo de 48 horas de qualquer vulnerabilidade de 
severidade alta (7,0 + CVSS (Common Vulnerability Scoring System scale) encontrada durante as auditorias de 
segurança.  

N/A 

Caso uma medida de segurança impeça que as vulnerabilidades sejam diretamente corrigidas, a entidade 
exploradora deve sugerir soluções temporárias para impedir que estas vulnerabilidades relevantes sejam 
exploradas. O plano de ação associado a esta situação, a elaborar pela entidade exploradora, deve ser enviado ao 
SRIJ. 

N/A 

8.2 Testes de segurança 
8.2.1 Quadro do teste de segurança Determinação 

1 Os requisitos do SRIJ em relação aos testes de segurança baseiam-se parcialmente na Norma de Segurança de 
Dados da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI DSS)) e nos padrões "OWASP". CONFORME 

2 Os testes de intrusão serão realizados anualmente para avaliar a conformidade dos requisitos descritos neste 
documento. CONFORME 

8.2.2 Objetivo dos testes de segurança Determinação 

1 
Ao realizar os testes de segurança, o órgão certificador procurará explorar quaisquer vulnerabilidades do sistema de 
jogo do operador. O teste de segurança cobrirá, especialmente, os pontos fracos detectados durante a análise de 
vulnerabilidade. 

CONFORME 
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8.2 Testes de segurança 
8.2.3 Componentes Protegidos Determinação 

1 

Os sistemas de jogo dos sistemas de seu negócio no ambiente de produção do operador serão protegidos contra 
qualquer ataque invasivo.  CONFORME 

Especialmente, os componentes que contêm informação confidencial a respeito dos jogadores serão protegidos. CONFORME 

2 O operador pode minimizar o risco de acesso não autorizado ao segmentar as redes internas, incluindo os 
subsistemas que comunicam informação confidencial através das redes públicas. CONFORME 

8.2.4 Update do software e hardware  Determinação 

1 
O operador será responsável por manter os componentes do sistema atualizados, assegurando a maior segurança 
possível, não comprometendo a integridade dos sistemas. O risco de acesso não autorizado a informação 
confidencial deverá, portanto, ser minimizado. 

CONFORME 

2 Ao atualizar os componentes do operador, será requerida uma nova análise de vulnerabilidades para assegurar que 
a integridade dos sistemas permanece intacta. CONFORME 

3 

Serão requeridos testes de segurança depois das atualizações ou das mudanças significativas à infraestrutura, ou 
seu uso (por exemplo: a instalação de novos componentes do sistema, a adição de uma sub-rede ou a adição de um 
servidor web), e no caso da análise de vulnerabilidade com elementos com um valor de 4 ou mais no CVSS. O que 
são consideradas mudanças “significativas” depende em grande parte do contexto do ambiente, não podendo por 
isso ser definidas como tal pelo SRIJ. Uma mudança, entretanto, será considerada significativa se uma versão 
atualizada ou uma mudança possa afetar ou fornecer acesso à informação e/ou aos componentes confidenciais. 

CONFORME 

4 

O operador pode permitir a realização dos testes de segurança descritos acima por uma função de auditoria interna 
do operador que realize testes de segurança a sistemas. Esta função será realizada por técnicos especializados com 
qualificações apropriadas, separada, em termos organizacionais, da função que implementa as mudanças no 
sistema. 

CONFORME 

5 Se os testes de segurança forem realizados usando os recursos internos do operador, o órgão certificador avaliará, 
aprovará e certificará os testes a cada três meses. O relatório indicará claramente se este método foi usado. CONFORME 

8.2.5 Procedimento de teste de segurança Determinação 

1 O órgão certificador pode usar o CVSS ou um sistema de pontuação idêntico em qualidade para avaliar se os 
sistemas do operador têm um nível adequado de segurança. CONFORME 

2 
Ao realizar testes de segurança, o órgão certificador procurará por acessos não autorizados nos sistemas do 
operador. Tentativas não autorizadas de acesso serão realizadas até ao mais alto nível de acesso e completado com 
e sem credenciais de acesso disponíveis (Teste de caixa preta/caixa branca). 

CONFORME 

3 

Através deste acesso, a lógica da atividade será testada, de acordo com a lista (mínima) dos seguintes cenários: 
● Tratamento da recolha e armazenamento de dados na infraestrutura segura de entrada e registo;  CONFORME 
● Tratamento da geração de resultados;  CONFORME 
● Efeitos da operação de jogos;  CONFORME 
● Fraude que envolve fundos dos jogadores;  CONFORME 
● Roubo de fundos dos jogadores;  CONFORME 
● Tratamento de registos da auditoria;  CONFORME 
● Acesso a informação confidencial;  CONFORME 
● Tratamento de informação confidencial. CONFORME 
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SUMÁRIO DE INCUMPRIMENTOS 
 
Nenhuns incumprimentos foram identificados durante a auditoria e teste de segurança. 
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CONCLUSÃO 
 
No geral, verificou-se que se esta atingia um nível médio de segurança nas áreas relevantes, sendo a avaliação geral da GLI que a Synot Games Limited 
(e a sua gerência) estão a avançar com a intenção de fornecer uma solução segura e um ambiente de servidor resiliente e bem gerido. Existe um 
número de áreas que beneficiariam de melhorias e por essa razão, foram feitas recomendações. 
 
Sujeito às condições discutidas neste relatório, a GLI descobriu que os elementos avaliados referentes à Synot Games Limited estão de acordo com 
as secções padrão aqui aplicáveis. 
 
 
 
 
  



GLI
®

Africa • Asia • Australia • Europe • North America • South America�
www.gaminglabs.com

CERTIFICATION DOCUMENT

Synot Games Limited- Relatório de auditoria 
relacionado com o Sistema de Gestão de Segurança da 
Informação 

PS-507-SG4-19-01 

 
 
 
 
 
 

Alterado a 1 de Abril de 2019 FM-QA-066 Auditoria relacionada com o Sistema de Gestão de Segurança da Informação Página  20 de 24  
 
 
 
 
 

CONDIÇÕES DE AVALIAÇÃO 
A Auditoria de Segurança de Sistemas de Informação da GLI da rede e sistema da Synot Games Limited está condicionada ao seguinte: 
 
• A avaliação da rede e do sistema da Synot Games Limited estava apenas relacionada com a Segurança de Sistemas de Informação. Isto exclui 

quaisquer outras funções fornecidas pela proposta não relacionada com os Sistemas de Segurança da Informação ou funções empresariais. 
 

• A informação recolhida junto da equipa da Synot Games Limited considera-se precisa e completa. 
 

• As condições ambientais consideram-se ideais, e a auditoria considera-se ter sido conduzida num ambiente totalmente operacional. 
 

• Existem limitações inevitáveis e inerentes à execução de uma auditoria aos Sistemas de Segurança da Informação num curto período de tempo, 
porque não é possível verificar os impactos de todas as configurações que podem ocorrer uma vez que o local esteja a produzir por um período 
de tempo prolongado. 
 

• A avaliação da GLI para as Normas Técnicas foi limitada apenas aos requisitos aplicáveis a (lista de requisitos, se necessário). 
• 2.1 Inscrição e registo de infraestruturas 
• 2.3 Desempenho e segurança, 
• 5.2 Conta e registo do jogador, 
• 6.1 Funcionalidades do jogo, 
• 7.1 Políticas de segurança da informação, 
• 7.2 Gestão de recursos humanos, 
• 7.3 Gestão de ativos, 
• 7.4 Controlo de acesso, 
• 7.5 Criptografia, 
• 7.6 Segurança física e ambiental, 
• 7.7 Gestão de operações de segurança, 
• 7.8 Gestão da segurança das comunicações, 
• 7.9 Aquisição, desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação, 
• 7.10 Gestão das relações com fornecedores, 
• 7.11 Gestão de incidentes de segurança, 
• 7.12 Gestão da continuidade do negócio, 
• 8.2 Testes de segurança. 

 
• Além disso, as seguintes secções dos padrões técnicos aplicáveis foram excluídas do âmbito do trabalho desta avaliação: 

Secções dos padrões técnicos Razão para exclusão 
8.3 Análise de vulnerabilidade Fora do escopo de auditoria e teste de segurança; um Relatório separado é emitido 

trimestralmente para a Análise de vulnerabilidade 
8.4 Controlo do Jogo e das Apostas pela 
Entidade Exploradora 

Fora do âmbito da auditoria e do teste de segurança; é emitido trimestralmente 
um relatório separado a verificar na auditoria de controlo de apostas e jogos pelo 
operador. 

 
Autenticação do Relatório Final de Avaliação da GLI para a Auditoria de Segurança de Sistemas de Informação da rede e sistema da Synot Games 
Limited. 
 

Auditado por: Alessandro Dutto 
Revisto por: Andrea Ceruti 
Avaliação técnica autorizada por: 

 
Martin Britton 
Diretor-geral 
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ORGANISMO DE AVALIAÇÃO 
 
GLI Europe B.V. 
 
A missão da GLI é fornecer testes, certificação e serviços profissionais para a indústria global de jogos de classe mundial, e cumprir esta missão com 
os níveis mais elevados de independência e integridade. 
 
Os clientes da GLI são reguladores, fornecedores e operadores de jogo em mais de 475 jurisdições no mundo. A GLI ajuda a assegurar a integridade 
da indústria de jogo, incluindo reguladores, fornecedores e operadores há mais de 25 anos. 
 
A GLI criou uma equipa de profissionais para testar e certificar o equipamento, incluindo matemáticos, engenheiros de software e hardware, 
engenheiros de conformidade, engenheiros de sistema e comunicação, engenheiros de alta tecnologia e especialistas em controle de qualidade. Estes 
especialistas altamente treinados e escolhidos a dedo fornecem um nível de serviço e perícia que não pode ser igualado por nenhum outro laboratório 
de testes. 
 
Para além dos testar, a GLI oferece uma vasta escala de serviços profissionais incluindo consulta, auditoria, inspeções de campo, auditorias de 
segurança, jogo responsável, gestão de projetos; governança, risco e conformidade, incluindo os padrões de segurança da World Lottery Association 
(WLASCS) e certificação e auditoria de segurança da informação com o ISO 27001; formação na GLI University®; e serviços técnicos. 
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ANEXO A. CLASSIFICANDO OS RISCOS COM ISO/IEC 31010:2009 GESTÃO DE RISCO - TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO 
 
ISO/IEC 31010:2009 Gestão de risco - As técnicas de avaliação de risco são um padrão da indústria para avaliar a gravidade das ameaças à segurança. 
Tenta estabelecer o grau da ameaça, para que possam ser priorizados esforços. A classificação baseia-se numa série de medidas (chamadas de 
métricas) baseadas em avaliações especializadas. 
 
Métricas base: para qualidades intrínsecas à sua vulnerabilidade. Existem seis métricas base, que representam as qualidades mais fundamentais e 
imutáveis da vulnerabilidade. 
 

a) Vetor de acesso: mede o quão remoto pode estar um atacante quando ataca uma meta. 
b) Complexidade de acesso: mede a complexidade do ataque requerida para explorar a vulnerabilidade uma vez que o atacante tenha acedido 

ao sistema de metas. 
c) Autenticação: mede o número de vezes que um atacante deve autenticar o sistema de metas a fim de explorar a sua vulnerabilidade. 
d) Impacto de confidencialidade: mede o impacto de confidencialidade de uma exploração bem sucedida à vulnerabilidade do sistema de 

metas. 
e) Impacto de integridade: mede o impacto de integridade de uma exploração bem sucedida à vulnerabilidade do sistema de metas. 
f) Impacto de disponibilidade: mede o impacto de disponibilidade de uma exploração bem sucedida à vulnerabilidade do sistema de metas. 

 
Métricas temporais: para características que evoluem durante o período de vulnerabilidade. Existem três métricas temporais, que representam as 
qualidades dependentes do período de vulnerabilidade. 
 

a) Exploração: mede a complexidade do processo de exploração da vulnerabilidade do sistema de metas. 
b) Nível de correção: mede o nível de uma solução disponível. 
c) Relatório de Confiança: mede o grau de confiança no caso de existirem ameaças e a credibilidade do relatório. 

 
Classificações de severidade 
 

Severidade Classificação  Ação requerida  

 
Elevado 

Não-conformidade grave Ameaça grave/crítica que necessita de resolução imediata. 

 
Médio 

Não conformidade menor Risco moderado que necessita ser investigado. 

 
Baixo 

Observação Problema que necessita ser revisto para assegurar as boas práticas. 
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ANEXO A. CLASSIFICANDO OS RISCOS COM ISO/IEC 31010:2009 GESTÃO DE RISCO - TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO 
 
Classificação do impacto do risco 
 

Risco Impacto Exemplo 

 
Elevado 

Impacto técnico   

Perda de confidencialidade Todos os dados divulgados (9) 
Dados críticos exaustivos divulgados (7) 

Perda de integridade  Todos os dados totalmente corrompidos (9) 
Dados gravemente corrompidos (7) 

Perda de disponibilidade  Todos os serviços completamente perdidos (9) 
serviços preliminares exaustivos suspensos (7) 

Perda de responsabilidade  completamente anónimo (9) 
Impacto comercial  
Danos financeiros  Falência (9) 

Danos de reputação  Danos da marca (9) 

Não conformidade  Violação de perfil destacado (7) 

Violação da privacidade  Milhões de pessoas (9) 
Milhares de pessoas (7) 

 
Médio 

Impacto técnico   

Perda de confidencialidade dados críticos mínimos divulgados (6) 
dados não sensíveis exaustivos divulgados (6) 

Perda de integridade  dados exaustivos ligeiramente corrompidos (5) 

Perda de disponibilidade  serviços preliminares mínimos suspensos (5) 
serviços secundários suspensos (5) 

Perda de responsabilidade  possível de rastrear (6) 
Impacto comercial  
Danos financeiros  Efeito significativo no lucro anual (6) 

Danos de reputação  Perda de boa vontade (5) 
Perda de contas importantes (4)  

Não conformidade  Violação manifesta (5) 

Violação da privacidade  Centenas de pessoas (5) 

 
Baixo 

Impacto técnico   
Perda de confidencialidade Dados não sensíveis mínimos divulgados (2) 

Perda de integridade  Dados mínimos gravemente corrompidos (3) 
Dados mínimos ligeiramente corrompidos (1) 

Perda de disponibilidade  Serviços secundários mínimos suspensos (1) 

Perda de responsabilidade  Completamente rastreável (1) 
Impacto comercial  

Danos financeiros  Efeito menor no lucro anual (3) 
Menos do que o custo para reparar a vulnerabilidade (1) 

Danos de reputação  Danos mínimos (1) 

Não conformidade  Violação menor (2) 

Violação da privacidade  Um indivíduo (3) 
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ANEXO B. DEFINIÇÃO DOS TERMOS 
 

Termo Descrições 

Acesso  Capacidade de usar algum recurso do sistema de informação (IS). 

Aplicação  Software de computador projetado para ajudar um utilizador a realizar uma tarefa específica.  

Autenticação  Verificando a identidade de um utilizador, processo, pacote de software, ou dispositivo, frequentemente 
pré-requisito para permitir o acesso aos recursos num sistema de informação. 

Plano de recuperação de desastres 
(DRP)  

Um plano escrito que visa processar aplicações críticas e impedir a perda de dados em caso de falha de 
hardware ou software ou destruição das instalações.  

Firewall  Um mecanismo ou um dispositivo que limita o acesso entre redes, de acordo com a Política de Segurança 
Local.  

Endereço IP Um número único para um computador que é usado para determinar onde as mensagens transmitidas 
na Internet devem ser entregues. O endereço IP é análogo a um número residencial para o correio postal. 

Palavra-passe  

Uma senha que um utilizador memorizou e usa para autenticar a sua identidade. As palavras-passe são 
tipicamente sequências de caracteres. 
Uma sequência de caracteres protegida e usada para autenticar a identidade de um utilizador num 
sistema informático ou para autorizar o acesso a recursos do sistema. 
Uma sequência de caracteres (letras, números, e outros símbolos) usada para autenticar uma identidade 
ou verificar uma autorização de acesso. 

Política (para segurança)  Um documento que define a estrutura de gestão de segurança e atribui responsabilidades de segurança, 
configurando a base necessária para medir o progresso e a conformidade  

Porta  
Um ponto físico de entrada ou saída de um módulo criptográfico que fornece acesso ao módulo através 
de sinais físicos, representado por fluxos de informação lógicos (portas fisicamente separadas não 
compartilham o mesmo PIN ou cabo).  

Risco A probabilidade de uma ameaça ser bem sucedida ao atacar uma rede.  

Ameaça  

Qualquer circunstância ou evento com a capacidade de impactar adversamente operações de rede 
(incluindo tarefas, funções, imagens, ou reputação), recursos, ou indivíduos através de um sistema de 
informação via acesso desautorizado, destruição, divulgação, modificação da informação, e/ou recusa de 
serviço. Além disso, o potencial de uma ameaça-fonte explorar com sucesso a vulnerabilidade de um 
sistema de informação. Uma ameaça é qualquer risco a uma rede que alguém ou algo possa identificar 
como sendo vulnerável, e por isso tente explorar. 

Vulnerabilidade  Software, hardware, ou outras fraquezas numa rede que possa abrir uma “porta” para a ameaça. 

Não-conformidade menor 
Não foi realizado um controlo ou este não está conforme as diretrizes BS ISO/IEC 27001:2005 ou BS 
ISO/IEC 27001:2013 (não sistemáticas). O plano de ação para corrigir este problema deve ser 
disponibilizado num horizonte temporal apropriado. 

Não-conformidade grave 

Uma falha fundamental (sistemática) que tenha sido identificada pelo auditor e que afete diversos 
controlos e meios que as políticas gerais de gestão de segurança da informação não podem abordar. Até 
resolvido, tal assunto significará normalmente que a organização não está em conformidade com BS 
ISO/IEC 27001:2005 ou BS ISO/IEC 27001:2013. 

 
 


