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"Companies spend millions of dollars on firewalls, encryption and secure access devices, and 

it’s money wasted; none of these measures address the weakest link in the security chain." 

Kevin Mitnick 

  



Aplicação CONTEGOLABS - ISAC – Gestão de Sistemas e Computação 

Luis Lopes – Junho 2018 viii 

Agradecimentos 

Á minha família, amigos, colegas e professores. 

Ao Professor Doutor Sérgio Nunes pela orientação e disponibilidade prestadas na elaboração 

deste trabalho. 

 



Aplicação CONTEGOLABS - ISAC – Gestão de Sistemas e Computação 

Luis Lopes – Junho 2018 ix 

 



Luis Lopes – Junho 2018 

 
Lista de Abreviaturas e Siglas 
 
API - Application Programming Interface 

B2B - Business to Business 

BCC - Blind Carbon Copy 

CC - Carbon Copy 

CIS - Center for Internet Security 

COBIT - Control Objectives for Information and Related Technology  

CSV - Comma Separated Values 

ENISA - European Union Agency for Network and Information Security 

ICE - International Electrotechnical Commission 

IOT - Internet of Things 

ISAC - Information Security Awareness Courses 

ISACA - Information Systems Audit and Control Association 

ISO - International Organization for Standardization 

LMS - Learning Management System 

NIST - National Institute of Standards and Technology 

PCI DSS - PCI Data Security Standard  

PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council 

PME - Pequenas e Médias Empresas 

SI - Sistemas de Informação 

TCAM - Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimédia 

TI - Tecnologias de Informação 

USB - Universal Serial Bus  



Aplicação CONTEGOLABS - ISAC – Gestão de Sistemas e Computação 

Luis Lopes – Junho 2018 xi 

 
  



Aplicação CONTEGOLABS - ISAC – Gestão de Sistemas e Computação 

Luis Lopes – Junho 2018 xii 

Resumo 
 
Cursos de conscientização sobre segurança da informação dentro das organizações são algo 

frequentemente recomendado nas estratégias de cyber-segurança, ajudando a construir uma 

cultura de segurança capaz de endereçar os problemas que resultam dos erros dos 

utilizadores cuja negligência ou ignorância das políticas de segurança da empresa podem 

colocar em risco os recursos dos sistemas de informação. 

 

Palavras-chave: eLearning, cybersecurity, information assurance, cyber threats, ISO 

21001, awareness, web-based course 
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Abstract 

Information security awareness courses for organizations are frequently recommended on 

cyber-security strategies, helping to build a security culture that is able to address the 

problems that are caused by user error, whose negligence or disregard of the organizations 

security policies can endanger information systems resources. 

   

Keywords: eLearning, cybersecurity, information assurance, cyber threats, ISO 21001, 

awareness, web-based course 
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1. Introdução 

1.1 Contexto 

As violações de segurança em Sistemas de Informação (SI) têm-se transformado numa 

preocupação crescente para as organizações devido ao constante crescimento das ameaças que 

podem afectar os recursos de informação. Os métodos de ataque dos cyber-criminosos têm 

evoluído e isso coloca os activos de informação das empresas em risco. Os sistemas de gestão de 

segurança continuam a crescer, evoluir e a responder a estas ameaças aumentando as capacidades 

técnicas de segurança. Artefactos técnicos, software e formação são desenhados para prevenir, 

detectar e proteger a Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade dos recursos de informação. 

As ameaças surgem do exterior bem como do interior. As violações de segurança nos SI continuam 

a acontecer, não obstante, afectando a produtividade, reputação e causando prejuízos financeiros 

às organizações. 

Se as organizações não implementarem nos seus SI as medidas de segurança necessárias, 

mais tarde ou mais cedo serão alvo de ataques maliciosos ou serão vítimas dos seus próprios 

colaboradores que por falta de formação ou consciência relativa à segurança de SI poderão criar 

vulnerabilidades que abrem portas a ataques mal-intencionados. A evolução dos SI melhorou a 

forma como a informação é armazenada, processada, partilhada e descartada, mas ao mesmo 

tempo aumentou as vulnerabilidades se os riscos de segurança não forem geridos e/ou mitigados. 

A rápida evolução das ameaças de segurança da informação encoraja as organizações a 

estarem informadas em relação a actualizações de segurança e conscientes das tendências dos 

novos vectores de ataque, o que significa que medidas de segurança técnicas e administrativas 

devem ser implementadas de modo a enfrentar possíveis ameaças. As medidas de segurança 
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técnicas podem ser automatizadas por sistemas dedicados. As medidas administrativas focam-se 

em proteger os recursos de informação da organização, tanto de ataques exteriores como interiores. 

A experiência real e a literatura consultada ao longo da licenciatura em Gestão de Sistemas e 

Computação mostram que as soluções tecnológicas por si só não são suficientes para oferecer um 

nível de segurança impenetrável à data apesar de existir investigação no sentido de desenvolver 

sistemas inteligentes de alerta. Independentemente do tamanho do investimento que as 

organizações possam fazer em medidas de segurança tecnológicas, as violações de segurança 

continuam a acontecer devido a erros ou falta de conformidade com as políticas de segurança. 

Dentro deste enquadramento percebe-se a importância das soluções técnicas bem como das 

soluções administrativas como método de reduzir o risco de segurança dos SI. Cursos de 

conscientização de segurança da informação (Information Security Awareness Courses ou ISAC) 

dentro das organizações são algo frequentemente recomendado nas estratégias de cyber-segurança, 

ajudando a construir uma cultura de segurança capaz de endereçar os problemas que resultam dos 

erros dos utilizadores cuja negligência ou ignorância das políticas de segurança da empresa podem 

colocar em risco os recursos dos SI. A cyber estratégia de uma organização nos dias de hoje deve 

conter ISAC’s. Devem estar alinhados com as políticas de conformidade de segurança e oferecer 

formação sustentada, auditável e testarem com frequência o impacto no desempenho e resposta 

dos participantes. 

 Um programa de conscientização deve ser auditável, periódico e constantemente 

actualizado de modo a que as actividades sejam repetidas e as alterações de políticas de segurança 

bem como as ameaças mais actuais estejam incluídas ao mesmo tempo que novos colaboradores 

são cobertos pelo programa. [2]. As capacidades e competências das pessoas precisam de ser 

avaliadas do mesmo modo que a tecnologia o é, com o intuito de evitar comportamentos 
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negligentes que possam pôr em causa a funcionalidade das soluções técnicas colocadas em 

funcionamento.  

As constantes mudanças tecnológicas e as tendências actuais de como a informação é 

comunicada abriram caminhos para novos métodos de ensino, como o eLearning que permite aos 

utilizadores ter novas possibilidades de aceder a recursos e materiais bem como evitar alguns 

obstáculos tais como o tempo ou a localização. O verdadeiro impacto do eLearning depende da 

qualidade dos materiais utilizados na instrução bem como a combinação da tecnologia a ser 

utilizada na implementação das teorias de eLearning. Discussões relevantes sobre este assunto 

podem ser encontradas em trabalhos feitos por Rovai [3] e Piccoli, Ahmad e Ives [4]. 
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1.2 Problema 

As causas mais comuns das violações de segurança são erros na implementação de políticas 

de segurança ou erros humanos. Ambos contemplam competências humanas. Como referido por 

Schneier [1]: “A segurança é tão boa quanto o seu elo mais fraco e as pessoas são o elo mais fraco 

da cadeia”. É importante endereçar esta questão e há diversas abordagens possíveis à mesma. De 

acordo com a Osterman Research Inc. [5] existem cinco abordagens possíveis a esta questão, as 

mesmas são as seguintes: 

• A abordagem nula - A organização não executa formação de conscientização 

• A abordagem do Break Room - A organização junta os colaboradores na sala de intervalo 

em ambiente informal onde os informa dos perigos da internet, dos e-mails de origem 

desconhecida, etc. 

• A abordagem do vídeo mensal de segurança - Os colaboradores visualizam pequenos 

vídeos de modo a aprenderem comportamentos seguros do ponto de vista da utilização das 

Tecnologias de Informação (TI). 

• A abordagem do teste de Phishing - Certos colaboradores são pré-selecionados e para 

eles é enviada uma simulação de um ataque de phishing. A equipa de TI analisa 

posteriormente os resultados da campanha. 

• A abordagem de Firewall Humana - Todos os elementos da organização são testados, 

através de métricas consegue compreender-se quais as áreas de segurança que necessitam 

de maior atenção e quais os sectores da organização cujo comportamento na utilização de 

TI’s apresenta maiores riscos. 
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A abordagem de firewall humana é a mais compreensiva e que oferece aos decisores a 

informação mais completa sobre a realidade do panorama de segurança da organização. As 

restantes (com a excepção da abordagem nula que como o nome indica, é nula) são elementos de 

uma política de segurança, mas não oferecem só por si garantias de eficazmente proteger a 

infraestrutura de uma organização. Nas palavras de Schneier [1]: “A segurança é um processo, não 

é um produto. Como processo que é, tem vários componentes. E como qualquer processo, alguns 

desses componentes são mais fortes, mais confiáveis, melhor oleados, mais seguros. Mais ainda, 

têm que encaixar bem entre si. Quanto melhor encaixarem, melhor o processo funciona.”. A 

utilização de componentes de segurança soltos é comum nas organizações, na perspectiva do 

produto e não do processo. Em muitas delas pode até existir uma política de segurança 

implementada, mas não haver um acompanhamento do factor humano, não haver uma percepção 

real por parte das chefias sobre o comportamento dos colaboradores que por desconhecimento, 

ignorância ou negligência podem estar sujeitos às várias ameaças que os tempos de hoje 

apresentam a alguém que use SI como ferramenta do seu trabalho. Uma campanha de phishing 

perpetrada por um agente mal-intencionado pode facilmente abrir as portas de uma rede a uma 

série de ameaças que podem ir desde a extracção de informação sensível até prejuízos financeiros 

capazes de provocar o fim da vida da organização, entre outras. 

 Os tipos de ameaças para os SI nos dias de hoje são muitos e difíceis de caracterizar. 

Um tipo específico de ameaça não provoca uma consequência inequívoca, mas sim abre portas a 

um manancial de consequências. O tipo de ameaça utilizado pelo actor mal-intencionado é a 

ferramenta do seu trabalho, mas a consequência é transversal a todo o tipo de organizações, quer 

seja como referido anteriormente a recolha de informação, o prejuízo financeiro ou a negação de 

serviço.  
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Uma chefia de topo da organização não pode nem vai esperar que todos os seus 

colaboradores independentemente da função se tornem em especialistas de protecção de sistemas 

de informação. Precisa sim que se implemente uma cultura de boas práticas, de alerta constante 

sobre as acções que se tomam quando se armazena, processa, divulga ou descarta informação. Este 

tipo de abordagem não surge com a utilização de sistemas de protecção de base técnica por si só 

nem com a utilização de simples alertas para determinada situação pontual. As organizações 

devem usar toda e qualquer solução tecnológica e estratégia que lhes proporcione uma defesa por 

camadas, mas a visão geral da segurança dos seus SI’s deve ser reforçada pelo que a Osterman 

Research, Inc. considera [7]: “a primeira linha de defesa em qualquer infraestrutura de segurança” 

- os próprios utilizadores. 

Para uma melhor compreensão da existência deste tipo de solução nas empresas e 

organizações nacionais foram entrevistados 24 colaboradores de 24 organizações a operar em 

território nacional. Foram consultadas quatro empresas da área da banca, quatro organismos 

estatais, duas farmacêuticas, seis empresas da área industrial, cinco da área de tecnologias de 

informação, uma financeira, uma da área de seguros e uma empresa de telecomunicações. 

A pergunta efectuada foi simples: “Na sua organização existe algum programa de 

conscientização para a segurança da informação e cyber-segurança? “ 

As respostas estão expostas na figura 1 (com a devida identificação da empresa 

salvaguardada por questões de segurança). Apenas cerca de 40% das empresas têm algum tipo de 

programa de cyber-segurança ou conscientização de segurança interno. Das empresas da área 

bancária e farmacêutica consultadas, todas têm um programa estruturado e constante a educar os 

seus colaboradores.  
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Podemos concluir que é um tema ainda pouco explorado no nosso país e com grande 

potencial de exploração. 

  

 
Figura 1 - Resposta de questionário 

 
Deste modo foi sentida a necessidade de criar um programa de eLearning que prepare os 

utilizadores de SI’s de uma organização para os desafios do dia de hoje ao mesmo tempo que 

fornece métricas e informação pertinente que permita aos decisores compreender a realidade da 

segurança da informação dentro da sua organização. 
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1.3 Objectivos 

O programa CONTEGOLABS - ISAC deve permitir aos utilizadores de uma organização 

serem submetidos com frequência a formação de conscientização para segurança da informação 

em plataforma eLearning. Sem limitações de horários ou dispositivo utilizado (seja plataforma fixa 

ou móvel e em todo o tipo de browser). 

Este programa deve ter uma introdução de modo a dar a conhecer ao utilizador o propósito 

do mesmo enquanto utilizador da infraestrutura da organização. Baseado nas necessidades da 

audiência (tipicamente utilizadores de Pequenas e Médias Empresas (PME) ou Instituições de 

Ensino) e com conteúdo relevante e actualizado, exposto de modo claro. 

O objectivo do programa é ser uma solução B2B, fornecida directamente à organização e 

não ao utilizador individual, sendo da responsabilidade do cliente o fornecimento dos dados dos 

colaboradores a serem sujeitos à utilização da plataforma e posterior avaliação.  

Como elementos constantes ao longo do curso, a combinação de teorias de aprendizagem 

e comportamento humano, políticas de segurança da informação, ameaças à segurança da 

informação num formato interactivo com exercícios práticos e cenários do mundo real e 

procedimentos de como lidar com incidentes. O programa deve ter uma interface amigável e de 

simples utilização. Ao longo dos diferentes módulos a que o utilizador será exposto será também 

avaliado em cada um deles com recurso a pequenos questionários ou exercícios interactivos sendo 

que na última fase do programa é sujeito a um teste que engloba a totalidade das temáticas 

abordadas ao longo do curso. Os resultados da avaliação dos módulos bem como da avaliação final 

será auditável e passível de entregar métricas que permitam fazer uma avaliação individual ou em 

grupo (por diferentes secções dentro da organização, por exemplo) bem como uma avaliação por 

temas que permita compreender perfeitamente quais as áreas onde os objectivos estão a ser 
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cumpridos e as áreas em que é necessário um reforço da educação do utilizador. A possibilidade 

de recolher feedback do utilizador existe também bem como a possibilidade do instruendo recolher 

informação que acha pertinente guardar para si mesmo ao longo dos diferentes módulos para 

posterior consulta. 
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2. Enquadramento Teórico 

2.1 O que é 

A conscientização da segurança da informação é um elemento da segurança da informação 

cujo principal objectivo é aumentar a consciência, noção e percepção dos utilizadores em relação 

aos riscos e ameaças que continuam a desenvolver-se todos os dias e que actuam tendo como alvo 

o comportamento humano. A escolha deste alvo está em grande medida relacionada com a 

evolução dos sistemas de controlo da informação que obrigam actores mal-intencionados a evoluir 

e procurar outras alternativas para garantir o sucesso dos seus ataques. 

A segurança da informação assenta num conceito base de protecção dos recursos de uma 

organização. Protegê-los de destruição, degradação, manipulação e exploração por um adversário. 

Uma das dificuldades deste objectivo passa pelo facto de que alguém pode um dia estar a colaborar 

com a organização num determinado projecto e precisar de acesso a informação confidencial e no 

dia seguinte esse alguém pode ser um adversário. A segurança da informação deve sempre ter em 

conta que as ameaças podem ser tanto intencionais como não-intencionais. 

A conscientização não é só conhecimento. Saber não é executar. A conscientização é 

conhecimento aliado a atitudes e comportamentos que servem para proteger os recursos de 

informação da organização. Adquirir consciência para a segurança da informação significa 

compreender quais são as ameaças e dar os passos certos para as prevenir. Criar uma cultura de 

percepção de risco dentro da organização é precisamente educar os colaboradores para os perigos 

da cyber-segurança e treiná-los para agirem de forma correcta de modo a defenderem-se desses 

mesmos perigos.  

De acordo com Siponen [26] a expressão “conscientização da segurança da informação” é 

usado para referir um estado em que os utilizadores de uma organização estão conscientes e 
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comprometidos com a sua missão de segurança. Este aumento de consciência deverá minimizar as 

falhas humanas, anulá-las em teoria e maximizar a eficiência das técnicas e procedimentos de 

segurança, do ponto de vista do utilizador. 
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2.2 Teorias da Aprendizagem e Comportamento 

O investimento em soluções de segurança tem aumentado, tal como o risco e os prejuízos 

financeiros, o que significa que as organizações têm que abordar estas questões regularmente para 

terem um retorno equilibrado nos seus investimentos de segurança como sugerido por Cavusoglu, 

Mishra e Raghunathan [8]. Para preservar recursos tal como o custo hora de mão de obra, tempo e 

dinheiro, as organizações têm vindo a alterar os seus métodos de educação e afastado dos cursos 

tradicionais em ambiente de sala conduzidos por um formador em prol de cursos online em formato 

eLearning que podem ser feitos no computador do colaborador ou em qualquer parte do mundo. 

Estes são mais baratos e parecem não afectar tanto a produtividade como a formação tradicional 

em sala de aula. O eLearning veio alterar o modo como o conhecimento é transmitido. Os 

ambientes de aprendizagem são definidos no tempo, local e espaço [4], esta definição foi estendida 

para tecnologia, interacção e controlo. O eLearning adoptou estes seis termos dado que os 

instruendos não estão geograficamente limitados, podem determinar a hora e o ritmo da instrução, 

existem mais materiais e recursos disponíveis, a tecnologia pode ajudar a simular situações reais, 

a interacção entre instruendos ou entre instruendo e instrutor pode ser feita a qualquer hora através 

de e-mail, chats, blogs ou redes sociais e oferece mais controlo da apresentação da matéria ao 

utilizador. 

Apesar do eLearning parecer ser uma maneira muito eficiente de partilhar conhecimento, 

nem todos os educadores e investigadores concordam com a presunção de que a educação online 

apresenta melhores resultados do que os métodos tradicionais. O eLearning nem sempre foi tão 

popular como agora, Condon no seu artigo de 1997 “The internet is not a Panacea” [9] afirma que 

“as capacidades de um bom professor não podem ser subestimadas e que a não é a solução para 

problemas complexos de ensino e aprendizagem”. A afirmação [2] “media é apenas o veículo que 
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entrega a instrução, mas não influencia a concretização, apenas o conteúdo que é entregue a pode 

influenciar. “Significa que a qualidade do conteúdo a ser ensinado, o seu desenho e as técnicas de 

ensino que emprega são cruciais para influenciar os processos de ensino e aprendizagem. 

“A melhor maneira de aperfeiçoar a aprendizagem é começar com uma abordagem de 

investigação acerca de como as pessoas aprendem” [10]. Os métodos de aprendizagem e a 

compreensão do desenvolvimento cognitivo têm estado em constante evolução do mesmo modo 

que as teorias de aprendizagem também têm vindo a evoluir a partir das teorias Comportamentais, 

Construtivistas e do Cognitivismo para novas teorias com um enfoque e técnicas diversificadas 

para fortalecer os sistemas educativos. Investigadores como R. E. Mayer têm contribuído com 

teorias de aprendizagem que potenciam a educação através da tecnologia com teorias como a 

Teoria Cognitiva de Aprendizagem Multimédia (TCAM) onde Mayer estudou como o uso de 

materiais multimédia pode afectar a maneira como as pessoas aprendem [10]. De acordo com 

Mayer, a TCAM é baseado em três princípios de aprendizagem da ciência cognitiva: (1) O ser 

humano consegue processar informação através de dois canais distintos (Visual/pictórico  e 

auditivo/processamento verbal), (2) cada canal tem uma capacidade limitada de processamento de 

informação e (3) aprendizagem activa contempla um uso coordenado de processos cognitivos tais 

como seleccionar palavras relevantes do texto ou narrativa apresentados, seleccionar imagens de 

ilustrações apresentadas, organizar as palavras seleccionadas em representações verbais coerentes 

e a integração de novo conhecimento com o conhecimento prévio. “O termo cognitivo refere-se a 

percepção e conhecimento” [12].  

Como referido anteriormente, o verdadeiro impacto do eLearning depende da qualidade 

dos materiais utilizados na instrução bem como a combinação da tecnologia a ser utilizada na 

implementação das teorias de eLearning. Um factor que precisa de ser implementado é a redução 
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da carga cognitiva na aprendizagem multimédia. A sobrecarga cognitiva ocorre quando a exigência 

processual evocada pelas tarefas de aprendizagem excede a capacidade de processamento do 

sistema cognitivo [10]. O sistema de eLearning deve ser desenhado de maneira a que a carga 

cognitiva não afecta o desempenho da aprendizagem do colaborador. A TCAM é uma ferramenta 

muito importante que tem que ser implementada quando se planeia um sistema de eLearning. 

Provocar mudanças comportamentais é uma tarefa complexa; um grande número de 

factores pessoais e do ambiente tais como o medo, disposição, ameaças, factores económicos entre 

outros podem predispôr comportamentos de maneira positiva ou negativa. Economia 

comportamental é um campo extenso por si só, agrupado no cruzamento entre as ciências 

económicas e as ciências sociais, tenta compreender e prever o comportamento humano e o seu 

impacto na sociedade.  

Tom Tyler e Steven Blader investigaram a eficiência dos regulamentos no local de trabalho 

ao comparar duas estratégias diferentes para atingir a conformidade com regras e políticas 

implementadas.: um modelo de comando e controlo, extrinsecamente orientado e um modelo 

autorregulatório intrinsecamente orientado [13].  A disponibilidade para cumprir com políticas de 

segurança nos sistemas de informação pode ser influenciada tanto por factores de motivação 

extrínsecos como intrínsecos. Os primeiros oferecem estímulos externos tais como recompensas 

para encorajar o comportamento que se deseja ou punições para desencorajar o comportamento 

indesejado (baseado em sanções). Os segundos em contraste são mecanismos autorregulatórios 

que são desenvolvidos quando os indivíduos percebem que as regras da organização são legítimas 

e consistentes com os seus próprios valores. Ambos são importantes para o sucesso da 

implementação de regras na organização, mas os colaboradores têm uma probabilidade maior de 

cumprir com as regras quando influenciados por meios autorregulatórios. [14] 
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A Teoria Geral da Dissuasão também tem sido aplicada em estratégias de implementação 

de políticas de segurança em sistemas de informação. D’Arcy, Hovav e Galletta [15] sugerem que 

a intenção de uso indevido de sistemas de informação pode ser reduzida com sucesso se os 

colaboradores tiverem percepção da severidade da situação ao invés de perceberem as sanções a 

que estão sujeitos. A dissuasão é definida como o efeito preventivo que uma ameaça de castigo 

surte sobre os potenciais ofensores. [16] 

Na opinião de Kolkowska e Dhillon [6] é importante desenvolver-se um bom entendimento 

das dimensões de poder organizacional de modo a assegurar um melhor cumprimento das normas 

e processos de segurança e ao mesmo tempo um melhor entendimento do poder organizacional 

assegura uma correcta configuração dessas mesmas normas e processos. A utilização da dimensão 

de poder relativa aos recursos por si só não vai entregar os resultados desejados se não for 

acompanhada se as outras dimensões do poder não forem mobilizadas para alterar as práticas dos 

colaboradores. A dimensão de poder dos processos na medida em que muitas vezes a criação de 

novas regras pode acarretar mudanças processuais, a dimensão de poder do significado na medida 

em que muitas vezes os novos conceitos apresentados podem não estar apreendidos pelos 

colaboradores e a dimensão de poder do sistema na perspectiva de que os valores, tradições, 

culturas e estruturas da empresa necessitam estar alinhadas com os objectivos a ser atingidos são 

factores importantes neste alinhamento de uma possível implementação de uma nova regra ou 

prática.  

 

 



Aplicação CONTEGOLABS - ISAC – Gestão de Sistemas e Computação 

Luis Lopes – Junho 2018 35 

2.3 Estudo de Standards Internacionais 

Diferentes organizações internacionais alertadas pelas consequências negativas que as 

ameaças de segurança podem causar desenvolveram diferentes standards dos quais resulta um 

conjunto de “Melhores práticas” que melhoram a segurança dos sistemas de informação. Após 

consulta pode afirmar-se que os standards seguintes revelam as preocupações comuns sobre 

formação de conscientização dentro da estratégia de segurança dos sistemas de informação nas 

organizações: 

 

• O National Institute of Standards and Technology (NIST) na sua publicação especial [15] 

oferece um catálogo de controlos de segurança e privacidade para sistemas federais e 

organizações, que permitem a protecção operacional, dos recursos, indivíduos e de outras 

organizações, contra ameaças tais como cyber-ataques, desastres naturais, falhas 

estruturais e erros humanos. A formação e conscientização são selecionadas como 

controles a ser implementados pelas organizações. Estes controlos abordam a consciência 

das questões de segurança na criação de políticas, procedimentos e formação para 

utilizadores finais baseada nas suas funções. As políticas de segurança devem considerar o 

propósito, âmbito e responsabilidades em relação à segurança da informação e os 

procedimentos existem para facilitar a implementação da formação de segurança da 

informação. A formação baseada nas funções aborda requerimentos específicos da 

organização tais como formar o utilizador final, os administradores de sistemas ou a gestão 

de topo. 

• O Center for Internet Security (CIS) desenvolveu o CIS Critical Security Controls for 

Effective Cyber Defence Version 7.0 de março de 2018 para ilustrar as linhas orientadoras 
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de gestão fundamentais que todas as organizações devem implementar [18]. “Security 

Skills Assessment and Appropriate Training to Fill the Gaps”. Este controlo aborda a 

formação de modo a analisar as competências e comportamentos dos colaboradores em 

busca de falhas que possam causar prejuízo aos activos de informação, construindo uma 

base de referência para os colaboradores, a formação deve ser dada e implementada num 

programa de conscientização de segurança que deve ser validado periodicamente para 

monitorizar o seu impacto e controlar os melhoramentos nos níveis de consciência. Testes 

periódicos podem ser usados para monitorizar o nível de alerta dos colaboradores bem 

como medir a eficiência da formação ao longo do tempo.   

• A Information Organisation for Standardization (ISO) e a International Electrotechnical 

Commission (ICE) na sua versão ISO/IEC 27002:2013 dão destaque à importância da 

formação de conscientização [2]. Colaboradores da organização e se relevante, outros 

actores devem receber educação apropriada bem como actualizações frequentes sobre a 

política de segurança da organização e procedimentos relevantes para as suas funções. O 

material de formação deve ser actualizado sempre que necessário, alterações nas políticas 

de segurança, procedimentos ou novas tendências das ameaças de segurança devem ser 

consideradas e incluídas. 

• A Information Systems Audit and Control Association (ISACA) desenvolveu a estrutura 

Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) [19] para fornecer 

linhas orientadoras e ajudar as organizações a criar e analisar controlos para os seus 

sistemas de informação. Na sua quinta versão o COBIT estabelece sete factores 

facilitadores. No quinto, Cultura, Ética e Comportamento é realçada a importância da 

conscientização como boa prática a ser considerada. Sugere que a conscientização é 
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necessária para criar, encorajar e manter os comportamentos desejados para a organização, 

neste caso a diligência devida e a conformidade que as políticas de segurança da 

organização. As políticas de segurança da informação são uma salvaguarda para os activos 

de informação que podem ser colocados em risco se os colaboradores não cumprirem com 

essas mesmas políticas. 

• A indústria de pagamentos com cartão também implementou padrões para proteger os seus 

sistemas de informação. O Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) 

desenvolveu o PCI Data Security Standard (PCI DSS) com a intenção de assegurar os 

dados dos seus clientes. Na sua versão V3.2 de 2016 [20] a importância de formação de 

conscientização é um requerimento especificado. A implementação de um programa de 

conscientização de segurança é recomendada para educar os colaboradores com 

periodicidade anual, no mínimo, sobre as políticas de segurança e procedimentos. A 

presunção é de que pessoas não educadas criam vulnerabilidades. Procedimentos e 

processos que salvaguardem a segurança podem tornar-se ineficientes devido a ameaças 

internas não intencionadas. A frequência da formação também é enaltecida, admitindo que 

processos de segurança chave e políticas de segurança podem ser esquecidas ou ignoradas 

especialmente se a formação e a educação operarem apenas a um nível cognitivo. 
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2.4 Recomendações de Design e Conteúdo  

Investigação interdisciplinar já foi feita no campo do eLearning. O estudo de Paula Ballew 

et al [21] é um exemplo de como conceitos dos campos de Tecnologias de Informação, Saúde, 

Educação, Negócios e Comunicação foram agrupados, resultado numa lista de oito recomendações 

de como desenhar e implementar um programa de eLearning com sucesso. 

A tabela da figura 2 resume as recomendações dos investigadores. 

 

 

 

Após análise das normas reguladoras e princípios referidos anteriormente e que são 

recomendados na concepção e desenho de um curso de conscientização de segurança assume-se 

como essencial a utilização dos seguintes critérios na criação do ISAC. 

 

Figura 2 - Recomendações de Design e Conteúdo 
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• Os materiais do curso devem ser desenvolvidos com base nos objectivos da organização, 

necessidades e competências dos utilizadores. Uma análise preliminar destas condições 

deve ser efectuada. 

• Os materiais do curso devem possuir atributos qualitativos que fortaleçam o impacto do 

ISAC no que à diligência da segurança da informação diz respeito. Devem ser relevantes, 

focados nos tópicos importantes, actualizados, claros e ter em linha de conta a política de 

segurança da organização. 

• Teorias comportamentais tais como a Teoria do Comportamento Planeado e a Teoria Geral 

da Dissuasão devem ser tidas em conta para abordar o comportamento dos utilizadores em 

relação ao cumprimento das políticas de segurança da organização. A Teoria do 

Comportamento Planeado sugere saber o que as pessoas querem e estão dispostas a fazer 

e como os seus comportamentos são percepcionados pela comunidade. Por exemplo, uma 

regra que proíba o uso de pen’s USB no escritório tem uma probabilidade maior de ser 

respeitada se os colaboradores a virem como uma expectativa aceitável, se a regra for 

universalmente cumprida pela maioria e se outras ferramentas poderem substituir a 

funcionalidade da pen USB (por exemplo, utilizando tecnologia de alojamento na cloud). 

Na ausência de características que as legitimem, regras e políticas são passíveis de não ser 

observadas. 

• Cursos de eLearning devem ter passado testes de usabilidade e assim explorarem todo o 

potencial do meio que utilizam. 

• Os utilizadores devem estar activamente envolvidos no processo de aprendizagem. 

Exercícios práticos ou laboratórios baseados em casos da vida real, cenários reais onde os 
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colaboradores produzam conteúdos por si próprios devem ser utilizados, são bons 

exemplos de envolvimento. Aprender fazendo. 

• A interoperabilidade das características técnicas e disponibilidade de suporte devem estar 

garantidos. Uma linha de suporte deve estar disponível para ajudar os utilizadores a 

resolver problemas técnicos no acesso aos conteúdos. 

• A comunicação entre instrutores e colaboradores deve ser fiável. 

• Os princípios da Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimedia devem ser informativos 

em relação à maneira como a aprendizagem acontece através de sistemas informáticos. 

• Feedback deve ser guardado durante e após o curso estar completo para melhoramentos 

contínuos. 

• A avaliação do curso deve ser auditável. As organizações devem ter acesso à informação 

sobre a performance dos seus colaboradores e implementar as mudanças necessárias para 

melhorar o ambiente e a segurança dos seus sistemas de informação. 

• Periodicidade é chave. Os ISAC devem estar disponíveis com frequência, por exemplo 

duas vezes por ano. Reforçam os aspectos cognitivos da formação e consolidam percepções 

sobre a importância das políticas e regulamentos. Mantém os colaboradores informados 

sobre políticas de segurança da informação bem como as ameaças de segurança. 

 

 
Figura 3 - Estrutura recomendada 
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A estrutura recomendada na figura 3 divide o curso em três componentes (Introdução, 

Conteúdo e Avaliação) onde os critérios de melhoria de impacto do ISAC devem ser 

implementados assegurando feedback constante, interoperabilidade e comunicação durante todo o 

curso. Devem ser desenhados para conter actualizações e serem periódicos. 

 

A European Union Agency for Network and Information Security (ENISA), no seu 

relatório ENISA Threat Landscape 2017 [22] apresenta as tendências das ameaças actuais numa 

lista de quinze cyber-ameaças. A tabela da figura 4 representa a lista de ameaças e categorias 

temáticas. Mostra quais das ameaças envolvem o utilizador final directamente e que podem ser 

mitigadas através de formação de conscientização. 
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Figura 4 - Tabela de ameaças 

 

1. Malware - Em 2017 continuou a ser a cyber ameaça mais frequente. A sua sofisticação e 

diversidade continuam a evoluir embora a sua frequência tenha estagnado. Em 2017 alguns 

produtos Anti-Virus detectaram mais de 4 milhões de amostras por dia [23]. Algumas 

amostras foram alegadamente desenvolvidas por serviços de inteligência estatais [24] e 

usados nos ataques WannaCry e NotPetya. 

2. Web based attacks - O alvo destes ataques são sistemas com funcionalidades web, como 

por exemplo browsers (e as suas extensões) e qualquer componente de sistemas de 

informação que esteja exposto à internet. Este tipo de ataque foi uma das mais importantes 

ameaças de 2017 e irá continuar a ser dado o crescimento deste tipo de ferramenta em todos 



Aplicação CONTEGOLABS - ISAC – Gestão de Sistemas e Computação 

Luis Lopes – Junho 2018 43 

os sistemas. São normalmente associados a campanhas de malware para infectar sistemas 

e tomar controlo deles. 

3. Web application attacks - Este tipo de ataques tem como alvo aplicações web que estejam 

disponíveis ao público. Tentam penetrar em API’s e serviços web especialmente em 

aplicações desenvolvidas por organizações governamentais e financeiras. 

4. Phishing - Este tipo de ataque está generalizado e usa a engenharia social para atacar o 

utilizador final. Contra esta ameaça é muito importante utilizar uma protecção multicamada 

e as novas soluções de inteligência artificial e machine learning. É um primeiro passo para 

um manancial de ataques que têm como objectivo o roubo de informação privilegiada, 

cyber-espionagem, malware, etc. 

5. Spam - Uma das ameaças mais antigas e que existe praticamente desde o aparecimento da 

internet, não mostra sinais de vir a desaparecer em breve. Metade dos e-mails que circulam 

na internet todos os dias são spam, normalmente como método de divulgação de produtos, 

mas frequentemente também transportam código malicioso ou hiperligações para sites 

maliciosos. 

6. Denial of service - Uma ameaça muito importante para todas as organizações com 

presença online, a negação de serviço ameaça a disponibilidade dos recursos de uma 

empresa, mas com frequência também é usado como isco ou distracção para outros ataques 

mais sérios que estejam a ocorrer em simultâneo. 

7. Ransomware - Uma das ameaças mais recentes, mas das que tem maior capacidade de 

causar danos. Quando infectados os sistemas ficam cativos dos atacantes através de 

encriptação e só são libertados (quando são) mediante o pagamento de uma recompensa. É 
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uma das ameaças mais sérias visto que atacantes sem conhecimentos profundos de sistemas 

podem desenvolver ataques desta natureza. 

8. Botnets - O crescimento da Internet das Coisas (IOT) veio dar ainda mais relevo a este tipo 

de ameaça em que o atacante pode transformar um sistema num membro de um grupo que 

executa ataques por si dirigidos. Prevê-se um crescimento deste tipo de ameaça num futuro 

próximo. 

9. Insider threat - Quando um membro da organização, com ou sem conhecimento ou 

intenção utiliza o seu acesso para causar prejuízo na organização estamos perante uma 

ameaça muito importante ao nível dos sistemas de informação. Um risco muito grande a 

nível governamental e de organizações privadas dada a dificuldade em distinguir entre um 

acto malicioso e um acto benigno.  

10. Physical Manipulation / damage / theft / loss - Não sendo directamente um risco que 

actue ao nível dos sistemas de informação um sistema roubado ou perdido causa grandes 

prejuízos ao nível dos recursos de sistemas. 

11. Data breaches - Um dos riscos mais notórios dos últimos anos. Apresentam sérios 

problemas na análise posterior ao tentar compreender a extensão dos danos. Exigem a 

preparação de um plano de resposta a incidentes deste tipo e uma preparação e formação 

exaustiva dos colaboradores. 

12. Identity theft - O roubo de identidade continua a ser uma ameaça muito forte aos sistemas 

de informação visto que quando bem-sucedido pode abrir portas a outros sistemas ao 

permitir a autenticação de actores que não deveriam ter acesso aos recursos. No domínio 

da engenharia social é também um risco a ser mitigado com uma componente educativa 

forte. 
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13. Information leakage - Este tipo de risco de fuga de informação massiva é muitas vezes 

anunciado como tendo origem em falhas de sistemas ou de um acto hostil, mas com 

bastante frequência começa com acções ou falhas de alguém dentro da organização. Outro 

risco que tendencialmente não irá desaparecer. 

14. Exploit kits - Este risco pode ser visto como um conjunto de ferramentas pré-preparadas 

para explorar vulnerabilidades já conhecidas. Podem identificar as mesmas em sistemas 

alvo e utilizá-las para aceder a recursos não autorizados. Muitas vezes utilizados para levar 

a cabo outros ataques já aqui listados. 

15. Cyber espionage - Vários investigadores e especialistas [25] consideram a cyber 

espionagem uma das ameaças mais sérias às organizações. Um dos motivos é a grande 

exposição mediática que este tipo de ameaça tem vindo a ter. É um assunto com interesse 

global e ao nível de estados soberanos, crime organizado e grandes multinacionais e 

tendencialmente irá crescer nos próximos anos. 

 

 

Os materiais de aprendizagem recomendados devem estar focados nas ameaças mais 

prementes dos dias de hoje e essencialmente focar-se naquilo que pode efectivamente ser gerido 

pelos utilizadores ao nível em que operam. 

As opiniões dominantes de investigadores e das agências investigadoras das temáticas em 

causa tais como segurança de passwords, comportamento na gestão de acessos à internet e e-mail, 

gestão de incidentes, ameaças actuais para com os sistemas de informação e técnicas de engenharia 

social. A figura 5 contém a listagem de conteúdos recomendados a ser incluídos no ISAC. 
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Figura 5 - Listagem de conteúdos recomendados 
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2.5 Outras soluções 

Naturalmente o mercado global apresenta soluções já executadas e prontas a utilizar. 

Após pesquisa do mercado nacional não foi encontrada qualquer solução neste sentido, 

foram encontradas diversas soluções cujo alvo é o cliente final, mas nenhuma no âmbito B2B. No 

mercado internacional foram encontradas soluções idênticas, nomeadamente da empresa 

KnowBe4 [29] e da empresa SecurityInside [11]. 

Ambas as soluções complementam a educação e as métricas com a possibilidade de fazer 

testes objectivos de Phishing e com a devida recolha das métricas dos mesmos para posterior 

fortalecimento da educação dos utilizadores que necessitem de evoluir o seu conhecimento e 

comportamento. 
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3. Desenvolvimento da Plataforma 

3.1 Arquitectura 

Na criação desta plataforma foi escolhida a opção de utilizar o Wordpress [27], um sistema 

de gestão de conteúdos para a web escrito em php e que guarda todos os seus conteúdos em base 

de dados mysql. Uma das características que fazem do Wordpress uma solução muito utilizada é 

a existência de centenas de módulos que são aplicados directamente na plataforma e que a adaptam 

para ser utilizada no mais diverso tipo de aplicações. Um destes módulos desenhado 

especificamente para plataformas de eLearning é o LearnDash [28] que permite a criação de cursos 

com diferentes módulos e a possibilidade de reter os dados da avaliação dos colaboradores que 

participem nos testes. 

 A plataforma permite a criação de um número ilimitado de cursos como demonstrado na 

figura 6. 
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Figura 6 - Listagem de cursos 

Cada curso é composto por diferentes lições como demonstrado na figura 7. 

 

 
Figura 7 - Listagem de lições 

Cada lição é composta por diferentes tópicos como demonstrado na figura 8. 
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Figura 8 - Listagem de tópicos 

 

Cada lição pode conter também questionários como demonstrado na figura 9. 
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Figura 9 - Listagem de questionários 

 

Quando definida a estrutura do curso e a sua hierarquia a organização é feita pelo método 

drag and drop que vai permitir ordenar os passos do mesmo e os elementos que vão compor cada 

lição como demonstrado na figura 10. 
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Figura 10 - Organização e hierarquia do curso 
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3.2 Estrutura do Curso 

Na abordagem ao design do curso e tentando cumprir as recomendações apresentadas na Figura 1, 

foi tentado ao máximo criar um programa que se enquadre na realidade de uma PME nacional de 

índole generalista presumindo que os colaboradores possuem um conhecimento médio da 

utilização de sistemas de informação de modo a cumprir os pressupostos mencionados 

anteriormente no ponto 1 – Pesquisa Formativa. Com a utilização da plataforma Learndash LMS 

dá-se a possibilidade de cumprir com os requisitos do ponto 2 – Desenho e Disposição com 

especial destaque para as capacidades multi-plataforma, tão importantes nos dias de hoje. Ao nível 

do ponto 3 – Conteúdo foram demonstrados exemplos concretos da vida real das organizações 

como método de enquadramento do conhecimento com a realidade conhecida pelos colaboradores. 

Dadas as características académicas deste trabalho não foram fornecidos links externos com 

informação relevante embora a plataforma permita essa funcionalidade. No ponto 4 – 

Interactividade podem ser observados alguns tópicos do curso que recorrem à utilização de 

formatos multimídia que permitem a interacção do utilizador com a aplicação, nomeadamente com 

o modelo que permite ao colaborador arrastar as palavras correctas para os campos devidos ao 

responder a uma pergunta. A interacção inter-utilizador não foi utilizada neste protótipo por não 

serem de uma mesma organização embora tecnicamente essa possibilidade esteja implementada 

de origem na plataforma Wordpress. Os pontos 5 – Apoio técnico , 6 – Opinião e Acompanhamento 

e 8 – Incentivos não foram implementados novamente dada a vertente académica deste trabalho 

mas tal como nos pontos anteriores são todas hipóteses implementadas do ponto de vista técnico 

pela junção das plataformas LMS e Wordpress, podendo ser configuradas imediatamente se este 
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protótipo for evoluir para um caso real. O ponto 7 – Marketing e Promoção é algo a ser cumprido 

fora da plataforma e por isso não abordado. 

Com base na recolha de informação efectuada ao longo deste trabalho, com especial foco 

no cumprimento dos critérios e materiais recomendados à criação de um curso que de modo 

eficiente cumpra os objectivos de aumentar a consciência e melhorar os comportamentos dos 

utilizadores de sistemas de informação, a estrutura do CONTEGOLABS - ISAC é a seguinte: 

 

 

• Introdução -Tem como objectivo enquadrar o utilizador com a necessidade da existência 

de formação na área da segurança da informação e qual o enquadramento dentro da política 

de segurança da organização. 

 

• Definição de informação e segurança da informação - Neste capítulo o utilizador será 

exposto ao conceito de segurança da informação, da sua importância e definições chave. 

 

• Protecção e partilha de informação - A importância da acessibilidade da informação, 

tipos, classificação e cuidados na partilha da mesma são o objecto deste capítulo. 

  

• Informação no local de trabalho - Enquadramento da informação no ambiente 

empresarial e demonstração de impacto da perda de informação são abordados neste 

capítulo. 
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• Trabalhar em movimento - Este capítulo aborda o cenário cada vez mais comum do 

trabalho remoto na realidade das empresas e quais os cuidados a ter neste cenário. 

 

• Manter-se seguro online - Uma abordagem aos riscos mais pertinentes da utilização de 

sistemas ligados à internet é abordada neste capítulo. 

 

• Avaliação final 

 

No final de cada um dos módulos é gerada uma pergunta relativa ao assunto exposto que o 

utilizador terá que responder. Este procedimento visa cumprir com os pressupostos estudados no 

capítulo de Teorias da Aprendizagem e Comportamento especialmente no que diz respeito à 

utilização de diferentes canais, visual e verbal. A partir da informação estudada e demonstrada na 

estrutura recomendada na Figura 2 optou-se por escrever o conteúdo actual com problemas que as 

organizações enfrentam hoje em dia, sendo como indicado, relevante, actualizado, claro e 

interactivo, que demonstra ao utilizador as ameaças à segurança da informação. 

 

Consultar Anexo A para visualizar conteúdo e sequência do curso. 
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4. Validação do Protótipo 

 Após instalação da plataforma, desenvolvimento dos conteúdos do curso e testes 

de avaliação, a plataforma foi disponibilizada para teste em ambiente real, simulando um ambiente 

de uma PME com o intuito de verificar se a mesma cumpria com os objetivos propostos. Foram 

importados através de um ficheiro CSV e registados 57 utilizadores que receberam nas suas caixas 

de correio electrónico os dados de acesso para a plataforma CONTEGOLABS – ISAC. Os nomes 

e endereço de e-mail dos colaboradores foram omitidos para garantir a privacidade dos mesmos. 

 Dos 57 utilizadores registados, 25 completaram o teste com sucesso, 29 não o iniciaram e 2 

fizerem apenas parte dele como ilustrado na figura 11: 

 

Figura 11 - Listagem de participação 

 De acordo com a literatura referenciada anteriormente, mais precisamente na investigação 

de Tom Tyler e Steven Blader [13] a eficiência dos regulamentos no local de trabalho, neste caso 

específico, da participação dos colaboradores num teste similar ao deste protótipo será potenciada 

pela utilização de modelos de controlo, com a utilização de recompensas ou penalizações. Dada a 

natureza académica deste exercício nenhum desses modelos foi aplicado o que explica o elevado 

número de utilizadores que não participaram no estudo. Não se deve, no entanto, ter uma 

observação redutora da utilização de mecanismos de recompensa e penalização e vê-los como 

simples ferramentas para potenciar a implementação de novas regras, como sugerido por 

Kolkowska e Dhillon [6], um alinhamento das diversas dimensões de poder da organização é 

importante para definir os comportamentos alinhados com a estratégia da organização. 

 Todos os utilizadores conseguiram aceder à plataforma sem problemas tanto em ambiente 

desktop como em ambiente mobile tendo sido, no entanto, relatado por 3 utilizadores que alguns 



Aplicação CONTEGOLABS - ISAC – Gestão de Sistemas e Computação 

Luis Lopes – Junho 2018 57 

ecrãs continham demasiada informação escrita para serem eficazmente apreendidos em formato 

mobile. A necessidade de mais conteúdo multimédia e mais módulos interactivos foi também uma 

opinião partilhada por 4 utilizadores sendo que um deles fez o seguinte comentário: “O exercício 

em que era pedido para arrastar as palavras para os espaços certos e que sublinhava a verde a 

resposta correcta e a vermelho a incorrecta foi muito interessante e acho que faziam falta mais 

exercícios intermédios desse tipo para manter a interactividade e não a limitar ao botão de clicar 

para passar à próxima figura”. Do ponto de vista do conteúdo foi referido por um utilizador que 

“A maioria do conteúdo acabava por ser bastante senso comum e esperava que fosse um pouco 

mais técnico, quem já trabalha com sistemas de informação há muito tempo naturalmente segue a 

maioria dos conceitos e exemplos demonstrados”. 

 Um dos objectivos do CONTEGOLABS - ISAC é a possibilidade de entregar aos 

responsáveis das organizações a informação necessária para os mesmos conseguirem analisar o 

estado actual da educação dos seus colaboradores neste ramo específico da segurança, de acordo 

com os estudos consultados anteriormente e mais especificamente com os controlos especificados 

pelo Center for Internet Security [18] que referem a importância de monitorizar o impacto e 

controlar os melhoramentos nos níveis de consciência dos colaboradores. Com este objectivo em 

mente e através do uso das ferramentas de relatórios estatísticos da plataforma LearnDash é 

possível gerar relatórios frequentes do desempenho dos colaboradores nas diversas áreas que o 

curso abrange. 

 A média final do questionário que valida o sucesso do curso foi 83% para os 25 

colaboradores testados sendo novamente um exemplo de como se pode com esta solução cumprir 

a recomendação de controlar os níveis de eficiência da formação ao longo do tempo [18]. 
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No gráfico da figura 12 é visto o total de cursos dados por cada dia permitindo desta 

maneira monitorizar a frequência do mesmo. 

 

Figura 12 - Dados diários 

 

É também retirada da plataforma a informação específica de cada tópico, neste caso em 

particular analisou-se a prestação dos colaboradores no questionário final de modo a perceber a 

sua prestação como é visível na tabela da figura 13. 

 

 

Figura 13 - Avaliação final 

 

Esta análise estatística pode ser efectuada também para os vários tópicos em específico de 

modo a ser oferecida uma visão da prestação dos utilizadores em áreas específicas da 
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aprendizagem como ilustrado no gráfico da figura 14, que ilustra os resultados do módulo 

“Protecção e partilha de informação” 

 

 

Figura 14 - Gráfico do módulo Protecção e partilha de informação 

Listagens de utilizadores que não finalizaram o curso dentro da data limite podem 

facilmente ser extraídas também e esta informação ser utilizada em modelos que utilizem 

penalizações ou métodos coercivos como modo de aumentar a participação dos utilizadores, como 

ilustrado na figura 15. 
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Figura 15 - Listagem de não participação 
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5. Conclusões 

O trabalho desenvolvido permitiu demonstrar a aplicação prática da solução proposta num 

ambiente multiplataforma e sem limitação de qualquer espécie para o utilizador final desde que 

seja utilizador de um dispositivo com ligação à internet. A criação automatizada dos registos de 

todos os utilizadores e envio das credenciais para os mesmos demonstra a possibilidade deste 

modelo servir de modo automático todos os colaboradores de uma organização sem necessidade 

de intervenção dos mesmos no processo de registo e criação de contas. 

Foram sentidas dificuldades na entrega dos conteúdos técnicos no que às teorias da 

aprendizagem e à facilidade de utilização dos objectos interactivos diz respeito. A conclusão 

retirada a este respeito é que tanto a teoria da aprendizagem como a usabilidade são duas áreas 

muito vastas e com muito conteúdo interessante que merece ser estudado e analisado, mas cuja 

natureza e extensão deste trabalho não permitiu. 

Ficou demonstrado que a entrega das métricas legíveis e auditáveis é feita com sucesso aos 

decisores de modo a que se uma organização decidir utilizar esta plataforma para educar e avaliar 

os seus colaboradores poderia ao fim de um ciclo de testes recolher a seguinte informação: 

• Número de colaboradores avaliados 

• Número de colaboradores com avaliação positiva 

• Datas de frequência da formação 

• Percentagens de classificação da avaliação final 

• Intervalos de valores das classificações por assunto 

• Número de colaboradores em falta com a frequência e avaliação do curso 
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Esta informação revela-se importante pois oferece a possibilidade de avaliar o quão 

comprometidos os colaboradores estão com a estratégia de segurança global da organização bem 

como quais os tópicos que necessitam de ser reforçados em termos de formação e informação 

disponibilizada. 

 Como sugestão de melhoria na eventualidade deste projecto ter continuidade seria 

desenvolvida a opção de integrar os registos dos utilizadores com as suas contas no domínio Active 

Directory da organização que representam de modo utilizar a função de as suas contas expirarem 

de validade se não for cumprido o prazo de avaliação com sucesso. Outra sugestão seria a criação 

de um certificado no fim do curso que dê ao colaborador mais uma prova do seu sucesso dentro 

do programa bem como da criação de rankings dentro da organização com atribuição de badges 

ou símbolos de sucesso aos utilizadores com melhores níveis de avaliação de modo a estimular a 

competitividade saudável dentro da entidade. 
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6.1 Anexos 

As imagens seguintes constantes no Anexo A têm como função demonstrar os passos que o 

utilizador segue na aplicação CONTEGOLABS – ISAC à medida que progride no curso, lê o 

conteúdo do mesmo e interage com as questões apresentadas, até ao momento da avaliação final.  
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Anexo A 
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