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A Ciber Resiliência é a preparação e a capacidade de uma organização para responder e
recuperar de ataques e incidentes Ciber, ao mesmo tempo que assegura a Continuidade do
Negócio

Qual a importância da Ciber Resiliência?

Legislação

▪ Emissão de novas leis e regulamentos na temática da cibersegurança e continuidade de 

negócio, com requisitos de reporte e notificação de incidentes mais específicos e adaptados por 

setor

Principais Ameaças

Tendências

▪ Os ataques de Ransomware visam, para além das organizações, os seus clientes e/ou parceiros 

em busca de resgates que permitam maximizar seus lucros, verificando-se de forma geral uma 

tendência de monetização dos ataques

▪ Os ataques de Malware têm um foco mais dirigido a vítimas seletas, procurando atacar 

containers devido à sua escalabilidade

▪ A pandemia e o “novo normal” são bastante explorados pelos atacantes

▪ Existe um elevado grau de exploração das técnicas de engenharia social

▪ As campanhas tradicionais de DDoS são mais direcionadas, mais persistentes e cada vez mais 

multivetoriais, com recurso a ambientes virtualizados para amplificar o ataque

▪ Os ataques à supply-chain visam principalmente dados pessoais e propriedade intelectual
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Sobre a EY

A EY tem como propósito construir um mundo melhor de negócios, ajudando a
criar valor a longo prazo para os seus clientes, colaboradores e a sociedade, bem
como a gerar confiança nos mercados. Dotados de informação e de tecnologia,
várias equipas da EY, em mais de 150 países, asseguram confiança através da
auditoria e ajudam os seus clientes a crescer, transformar e operar. Através de
serviços de auditoria, consultoria, fiscalidade, transações, estratégia e serviços
jurídicos, as equipas da EY pretendem colocar melhores perguntas para encontrar
novas respostas para as complexas questõesque o nossomundoenfrentahoje.

Quer saber mais? 

Como é que a EY pode ajudar?

Porquê a EY?

Empresa global – A EY incorpora cerca de 
315.000 colaboradores, compreendendo 
700 escritórios em mais de 150 países, 
incluindo Angola

Equipas competentes – A EY dispõe de equipas 
multidisciplinares, com competências na 
implementação de standards e normas de 
referência

Valor acrescentado - A EY conta com uma larga 
experiência em: Segurança de Informação, 
Cibersegurança, Continuidade de Negócio, 
Privacidade e Gestão de Risco na qual se 
enquadra a prestação de serviços de Ciber
Resiliência

▪ A EY definiu uma Framework de Ciber Resiliência alinhada com standards internacionais

emitidos por entidades reconhecidas no mercado (como a ENISA, IEC, ISO, NIST), integrando a

sua experiência interna nas temáticas da Segurança da Informação, Cibersegurança,

Continuidade de Negócio, Privacidade e Gestão de Risco de forma avaliar a capacidade de

resiliência das organizações e identificar potenciais lacunas que necessitem ser endereçadas

▪ A EY disponibiliza um conjunto de serviços, que endereçam as necessidades identificadas pela

Framework de Ciber Resiliência e que permitem reforçar a robustez das organizações nos

diferentes domínios
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EY refere-se à organização global, e pode referir-se a uma ou mais firmas-membro
da Ernst & Young Global Limited, cada uma das quais uma entidade juridicamente
distinta. A Ernst & Young Global Limited, firma sedeada no Reino Unido, limitada
por garantia, não presta serviços a clientes. As firmas-membro da EY não prestam
serviços jurídicos quando tal seja vedado pela legislação local. Para mais
informação sobre a nossa organização, por favor visite ey.com
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