
                                                                                                                  
 

Informação à imprensa 

Especialistas mundiais vêm a Portugal discutir segurança na internet 

Lisboa, 28 de Janeiro de 2011 

A OWASP (The Open Web Application Security Project) vai reunir em Portugal, de 8 a 11 de Fevereiro, os mais destacados 

especialistas em segurança aplicacional Web, com o objectivo de aprofundar os desenvolvimentos dos trabalhos realizados no 

domínio da segurança e promover soluções que permitam mitigar os riscos e os erros, que correm e cometem, todos quantos fazem 

da Web uma plataforma de trabalho e de partilha de informação, pessoal, empresarial, institucional e governamental. 

Durante 4 dias de trabalho colaborativo, intensivo e dividido em workshops, cerca de 175 participantes, com origem em mais de 20 

países vão tratar uma diversidade de tópicos como métricas para a segurança aplicacional, segurança dos browsers, cross-site 

scripting, mitigação ou secure coding. Em causa, dar respostas às ameaças do cibercrime, seja pela consciência dos elevados custos 

que as falhas de segurança acarretam às organizações, seja pelo impacto que a violação da privacidade pode ter nos utilizadores. 

De facto, este é um tema da maior pertinência face ao enorme desenvolvimento dos sistemas de informação e à emergência de 

tecnologias web 2.0, com o correspondente acréscimo de aplicações e serviços Web e agravadas implicações ao nível dos requisitos 

de segurança e de privacidade. Nunca antes a nossa vida e os nossos dados críticos estiveram simultaneamente tão dependentes e 

tão à mercê de software e aplicações web (veja-se por exemplo o Simplex, o Facebook,...). 

Apesar do investimento em controlos técnicos e processuais, a verdade é que estamos numa situação critica. Vulnerabilidades 

massivas das aplicações, induzidas pela multiplicidade de tarefas e/ou ferramentas; fornecedores e clientes não despertos ou 

motivados para a necessidade da sua eliminação. Duas fragilidades e duas condições que criam o cenário ideal para a ocorrência de 

ataques maliciosos.   

Perante tal quadro, pergunta-se: que cenários obrigarão governos e indústria a agir? Roubo de identidade? Colapso financeiro? Falha 

logística generalizada? Perda de informação crítica? Exploração de sistemas de informação médica? Fraude? Paralisação de 

organismos públicos?  

A cimeira convida especialistas em segurança aplicacional Web, players-chave da indústria, investigadores e membros da academia, 

a partilharem a sua experiência e as suas perspectivas e propostas para uma maior segurança das aplicações Web.  

Nota ao editor 

A OWASP é uma fundação Americana sem fins lucrativos que tem como missão dar visibilidade às questões da segurança de 
aplicações web, para que pessoas e organizações possam tomar decisões informadas quanto aos riscos relacionados com a 
segurança destas aplicações. Na OWASP a contribuição com conhecimento e conteúdos é livre e todos os conteúdos e materiais 
estão disponíveis sob uma licença de software aberta e gratuita. 
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