Press Release
Lançamento de livro
“Organizações e Segurança Informática“

“A importância da informática nos dias de hoje é indiscutível. Milhões de pessoas utilizam
diariamente os computadores nas mais variadas áreas e para as mais variadas funções.
Os computadores estão a mudar as nossas vidas. Ainda não há muito tempo, era inconcebível que
cada casa tivesse um computador, com ligação à Internet (de preferência de banda larga), mas, na
actualidade, trata-se de um “electrodoméstico” imprescindível em qualquer lar.
[...]
Mas se a informática e as comunicações globais trazem imensas vantagens, também acabam por
causar dependência desses mesmos recursos. E pior do que não ter um bom sistema de
informação, é tê-lo e depois perdê-lo. Perder um sistema após os utilizadores, os procedimentos e
o desenvolvimento da organização estar totalmente assente sobre este, é catastrófico.”
Organizações e Segurança Informática
O livro “Organizações e Segurança Informática” nasceu do projecto final de Licenciatura em
Engenharia Informática no Instituto Superior de Engenharia do Porto, e tem como principal
objectivo alertar para a importância dos Dados Informáticos bem como a Necessidade Segurança
da Informática, tentando sempre não ser demasiado “técnico”, de forma a ser abrangente e
generalista e conseguir ajudar as organizações e seus gestores a ganhar consciência da
(in)segurança informática .
“A leitura deste livro permitirá uma maior consciencialização das dificuldades com que nos
defrontamos, mas também da forma como as podemos minimizar. O leitor ficará seguramente
mais familiarizado com a forma de prevenir ataques, de os saber reconhecer e de como reagir
quando ocorrerem.
Embora não fugindo aos aspectos técnicos, o livro permite uma leitura agradável mesmo para os
leitores menos familiarizados com as tecnologias de informação e comunicação, permitindo-lhe
obter conhecimento que poderá utilizar no seu quotidiano.”
Prof. Dr. João Manuel Simões da Rocha
Presidente do Conselho Directivo do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP)
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Nuno Carvalho é licenciado em Engenharia Informática, pelo Instituto Superior de Engenharia do
Porto, no ramo de Computadores e Sistemas. Actualmente, frequenta o Mestrado de Arquitecturas,
Sistemas e Redes.
Desempenha funções de implementação e administração de sistemas desde 2001. Durante três
anos, na Efacec, esteve envolvido na instalação do sistema global de gestão de pessoal, salários e
assiduidade.
De seguida ingressou para a RTP Porto, onde actualmente administra o parque informático, rede
de comunicações (dados e voz), bem como a gestão de segurança informática de forma global.
Envolvido em Grupos de Linux e Software Livre, fundando no ISEP, o GULDEI-ISEP em 2001 – Grupo
de Utilizadores Linux do Departamento de Engenharia Informática do ISEP, mais tarde, juntou-se
ao PortoLinux, um grupo que se uniu para trocar experiências, conhecimentos e ideias. Este grupo
inicial nasce da união de três grupos académicos que, entretanto, descontinuaram as suas
actividades: Reino Linux (FEUP), GULDEI-ISEP e FreeFEUP.
Formador de cursos de Redes de Dados, em cursos ministrados pelo Departamento de Informática
do ISEP e orador em palestras sobre Linux.
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