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Elsa Veloso, CEO da DPO
Consulling, em entrevista
ao Pals Posilivo.

o progresso nas tecnologias da informa
cáo e da comunicação mudaram radical
mente o nosso dia-a-dia, tanto a nIvel
pessoal como profissional. Existem mui
tas vantagens e novas ferramentas, mas,
como qualquer ferramenta usada pelo
ser humano, e também susceptivel de ser
utilizados para fins ilfcitos de qualquer
tipo.
Diariarnente sabemos de casos de ameacas
através de vfrus ou programas de compu
tador (maiware) que circula livremente
pela internet instalando nos nossos dispo
sitivos. As vezes eles tentam causar danos
aos computadores e redes de computado
res, as vezes eles tentarn mubar informa
çOes ou espiar-nos (Spyware). Estas mes
mas ameaças são reproduzidas por ata
ques dirigidos por hurnanos (hackers) que
os realizam corn objetivos idênticos.
As motivaçOes e propósittis desses atos
criminosos podem ser tantos como os
autores que os promovem. Em alguns Ca
sos, será obter informaçoes para vender,
plagiar ou chantagear e, em outros casos,
será satisfazer urn mero ego “intelec

tual”.

Do mesmo modo, os crimes tradidonais

encontrararn nas novas tecnologias urn
terreno fértil para inovar e ampliarem-se.

Aos crimes tradidonais e falsificaçoes de

identidade encontrararn novas variáveis

como o phishing. Também outro horrivel
crime como seja o de obter niaterial sexual
de menores, praticar o assédio ou abuso

sexual (grooming) encontrou urn terreno
propfcio, jä que através do correio eletrôni
co, mensagens instantâneas ou redes so-
dais, os criniinosos podem contatá-los in

duzindo os menores em erro por meio de

perfis falsos e, o que é mais preocupante,

sem que os adultos possam perceber e con

trolar. Mais grave ainda quando as tecno
logias servem para troca de material sé
xual de menores para e por pedófilos.
Apesar de ser o mesmo tipo de crimes, o
ntirnero de vitimas em potencial e perigo
samente major, devido a facilidade de
acesso aos menores e a possibilidade de
manter, o delinquente, no anonirnato.

No que diz respeito ao novo Regula
mento Europeu de Proteção de Dados,
de que forma se afirma a Samsys como
parceiro privilegiado dos seus dientes?

Estão vários motivos subjacentes, mas deve
-Se sobretudo ao pelo facto de conhecermos
bern a realidade dos nossos dientes, nas mais

variadas areas de negOcio.
Ao longo de 20 anos a empresa foi crescen
do, seja a equipa, infraestruturas, as redes
tomaram-se mais complexas, as soluçoes
mais completas e, mais importante do que
tudo, a relaçao corn as empresas que são
nossas cientes ficararn mais coesas. Os ser

viços prestados no âmbito das auditorias e

formaçao são absolutarnente a chave de

todo o processo. 0 carninho que nos leva
ate ao cumprimento absoluto do DGPR é
rnoroso e minucioso. E no conhecimento e
na antecipacão de situaçoes, por parte das
ernpresas, que reside grande parte do su
cesso destas acoes.
O i.iltirno fator passa pelo facto de termos urn
portfolio completo corn soluçOes vanguar
distas, para cada setor. Mais do que apresen
tar urn ntirnero grande de soluçoes, quere
mos ajudar os nossos clientes corn as solu
çoes globais mais avançadas, adequadas as
suas necessidades e expectativas. Para isso, já
organizamos dois eventos que ajudararn a
esciarecer 0 terna e estamos já a organizar 0

prOximo, em fevereiro de 2018.

Considera que este regulamento frá tra
zer, efetivamente, mais segurança no
que diz respeito aos dados e a privaci
dade?

Efetivarnente, essa é a nossa expectativa. Es
peramos que rnude parameihor, sO não te
mos a certeza que trará mais segurança. Ha
vera malor controlo, certarnente, por urna
entidade que fará auditorias e apicara coi
rnas em caso de infraçöes, o que ira contri
buir para as empresas cumprirem todas as
obrigatoriedades. Agora o seu cumprirnento
está do lado dos individuos.

De que forma poderäo as empresas ga
nhar competitividade?

As empresas poderão ganhar competitivida
de a partir do momento em que estiverern
devidamente informadas e se protegerem. E
necessário trabaihar e planear as açOes ante
cipadamente. Acreditamos que o segredo
das boas práticas reside na devida antecipa
cáo de problernas e na prevencao.

Os crimes na tecnologia “0 sucesso reside
na antecipaçâo de situaçôes”
No âmbito do novo
Regulamento Europeu de
Protoco do Dados,
entramos a conversa corn
Samuel Soares, Diretor
Coral da Samsys.

Elsa Veloso, Advogada, DPOe Certfied Information
Privacy.
Professional Europe CEO da DPO Consulting
ev@dpoconsulting.pt

Samuel Soares, Diretor Geral da Samsys, no even-
to DDC Samsys (major evento nacional gratuito
de Desenvolvimento Pessoal e Profissional)
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