
Welcome!

9h30 l 23 de Abril

Cloud Security Protection

Safeguarding Enterprise 
Data through the Pandemic



High
Reliability
Organizations
Luis Simões 
Managing Partner



Preparação para a 
pandemia

1 32

Alteração de Prioridades. Ou não…

Dias / Semanas 2 a 3 Meses… Longo Prazo

Resposta rápida e
proteção Adaptar Recuperar e 

Reinventar 

Proteção 
dos

colaboradores

Trabalho remoto

Continuidade de 
operações

Digitalização

Otimização de 
custos /

cash flow

Segurança

Cultura e Gestão da 
Mudança

Cadeia de Valor

Governance e 
Modelos de Gestão

Fo
cu
s

...



Every Employee is a Digital Employee

Fonte: HBR.ORG “2017 Cost of Cyber Crime Study: Insights on the Security Investments That Make a Difference”, Ponemon Institute

Paradoxo da cibersegurança

Apesar do incremento na capacidade de deteção e 
proteção, não se assiste a uma redução do impacto

quando os ataques ocorrem



Bloomberg, March 16, 2020

GlobalNews, April 17, 2020

TheCrunch, March 31, 2020

Bloomberg, April 18, 2020

of security professionals 
have noticed an increase in 
security threats or attacks

71%

CheckPoint survey, April, 2020



Working From Home
De forma segura?

UK Government themed SMS phishing UK Government themed SMS page



Never trust, 
always verify

Visão end-to-end
Identidade

Dados

Da Segurança Fixa de Perímetro
para uma abordagem

Zero Trust



Digital
Resiliency

High Reliability
Organizations

§ Evolução do Digital - Customer 
Experience

§ APIs na base de novos produtos e 
modelos de negócio

§ Crescimento Data analytics

§ Robotic Process Automation

§ Waterfall to Agile

§ Autenticação, deteção de fraude

§ Gestão de vulnerabilidades e 
definição de standards

§ Acesso e proteção de informação 
sensível

§ Gestão de credenciais de bots e 
casos fronteira

§ Segurança aplicacional & 
SecDevOps

Business Focus Technology Focus



Security 
Frameworks
§ Blueprint para implementar

programas de segurança (ISO 
27001, Cobit, ENISA, NIST, …)

§ Linguagem comum para a 
gestão do risco

§ Base para questões:
- O que fazemos hoje?
- Como fazemos?
- Para onde queremos ir?
- Quando?

IDENTIFICAR PROTEGER DETETAR RESPONDER RECUPERAR



Unipartner Assessment
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Modelo de Acessos

Proteção de Dados

Infraestruturas Híbridas



Addressing Top 
Priorities

António Cunha
Data Center Transformation Service Leader



Como suportar

a agilidade do negócio
assegurando os requisitos de
segurança, capacidade
e disponibilidade
para dados, aplicações
e infraestruturas



Perda de 
dados

Violação de 
confidencialidade

Roubo de 
informação

Erro 
humano

. . .

Fraude

Violação de 
políticas

Sem 
visibilidade

Conflito de 
interesses

Falta de 
conhecimento

Reduzida 
automatização

Indisponibilidade 
de equipas

Riscos 
também do interior da organização





Isolar RemediarPreverProtegerPriorizar

Zero Trust  - Never trust, always verify

Incrementar a postura de segurança 
através da identificação de prioridades



Unipartner Assessment

Modelo de acessos

Proteção dos dados

Infraestrutura híbrida

01

02

03



Modelo de acessos01

§ Controlo de alterações de acessos e permissões na AD

§ Segmentação por função, responsabilidade, equipa, ambiente/projeto

§ Regras específicas para utilizadores externos

§ Acessos condicionados:

– verify explicitly

– just-enough-access

– just-in-time

§ Evidências de contas inativas no sistema de autenticação

Reforçar os níveis de validação e assegurar higienização contínua



Proteção dos dados02

§ Desvios a best practices na configuração de bases de dados SQL Server on-premises e em

cloud

§ Permissões nos sistemas de gestão de bases de dados

§ Encriptação de bases de dados SQL Server

§ Estado de auditing em bases de dados com classificação ‘sensível’

§ Mecanismos de salvaguarda e de recuperação

§ Mecanismos de replicação

Robustecer a segurança dos dados em MS SQL Server



Infraestrutura híbrida03

§ Nível atualização sistemas operativos Windows Server e bases de

dados SQL Server

§ Funcionalidades nativas de segurança, incluindo de conectividade,

em VMs, Containers, App Services e Cloud Services

§ Nível de hardening em VMs e serviços expostos à Internet (App

Services e Cloud Services)

§ Constrangimentos de capacidade, salvaguarda e recuperação em

aplicações críticas (top 5)

Elevar os níveis de segurança da infraestrutura híbrida 



Metodologia

Identificação Recomendações

• Azure Security Center e 
SQL Vulnerability 
Assessment como
aceleradores

Análise

• Inclusão de serviços 
Microsoft Premier nas 
atividades de análise

• Serviços Microsoft 
Premier para a 
elaboração da visão

• Recolha de evidências
• Identificação de 

vulnerabilidades

• Análise de 
vulnerabilidades

• Análise de riscos e 
impactos

• Relatório 
recomendações e 
roadmap de prioridades

• Sumário executivo

3 semanas



Produtos resultantes

01 02 03Proteção de 
dados

Modelo de 
acessos

Infraestrutura 
híbrida

Apresentação 
Executiva

§Roadmap para adoção de soluções de segurança Microsoft
§Recomendação sobre  papéis e responsabilidades na governação das tipologias de 

serviços Azure

§ Lista de prioridades 
para a atualização dos 
sistemas

§ Funcionalidades de 
segurança a ativar por 
sistema e serviço

§ Otimizações de 
capacidade

§ Recomendações de 
salvaguarda e 
replicação utilizando 
serviços Azure

§ Resumo das best
practices a aplicar em 
SQL databases

§ Recomendações a 
aplicar no modelo de 
acesso a bases de 
dados

§ Recomendações para a 
ativação de mecanismos 
de auditing, encriptação, 
salvaguardas e 
replicação

§ Resumo dos controlos 
aplicados às alterações 
de acessos e permissões 
na AD

§ Matriz com modelo 
utilizado para 
segmentação de acessos

§ Lista de acessos inativos 
a eliminar

§ Recomendações para 
reforçar o controlo de 
acessos



Security

Susana Guedes
Delivery Manager
Microsoft Enterprise Services







Aware of risks to reputation, bottom line, non-compliance



Increase Cost of Attack
• Ruins ROI for opportunistic attackers
• Lowers ROI of determined attackers

Decrease Mean Time to Remediation (MTTR)
• Reduces opportunity to do damage
• Increases overall cost of attack

MEASURABILITY
LIMITATIONS





Aligned - Align and Integrate cybersecurity with business strategy, processes, and initiatives

Cost of Attack Mean Time To Remediation (MTTR)





https://aka.ms/CyberHygiene

http://aka.ms/IRRG

https://youtu.be/maQh35MdFKY

https://aka.ms/CyberHygiene
http://aka.ms/IRRG
https://youtu.be/maQh35MdFKY
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THANK YOU


