Fórum de Indústria para a Cibersegurança e Resiliência Operacional Súmula de reunião.
Data

15.12.2021

Local

Teams Meeting

Participantes

Presenças
Banco de Portugal: Prof.ª Ana Paula Serra (ADM), Gabriel Andrade, Jorge E. Marçal
(DGR), Hugo Mira, Sara Areia, Rita Soares (DPG), Carlos Moura, Pedro M. Silva (DSI), Rita
Oliveira, Diogo Lencastre, João Vidigal Costa (DSP).
Indústria: APB; CNCS; SIBS FPS; CGD; BCP; NVB; BST; BPI; CEMG; Haitong; GCA; EuroBic;
Bankinter.

Agenda

0.
1.
2.
3.
4.

Abertura
Introdução
Projetos transversais
Partilha de informação
Tour-de-table e AOB

Principais conclusões:
O Banco de Portugal apresentou os desenvolvimentos realizados na implementação do TIBER-PT,
destacou que se encontra em curso a transposição da framework TIBER-EU1, que será observado um
teste de uma outra Autoridade Nacional Competente (NCA) e realizado um teste piloto em 2022, e
solicitou a aprovação do mandato e do cronograma do novo Grupo de Trabalho Técnico constituído
para este efeito, pelos membros do Fórum. O Banco de Portugal apresentou ainda uma proposta para
a implementação de um centro de partilha de informação sobre cibersegurança (ISAC2), e solicitou a
aprovação do respetivo mandato e do cronograma, pelos membros do Fórum.
Um dos Membros partilhou a sua experiência da implementação de um mecanismo de partilha de
informação e recursos de cibersegurança, noutro país, em conjunto com outros dois Bancos.
O CNCS, em articulação com o BdP, apresentou o novo DL 65/2021, que regulamenta o regime jurídico
da segurança do ciberespaço e obrigações de certificação de cibersegurança, e sinalizou os impactos
para o setor bancário.
Os Membros felicitaram o Banco de Portugal pela iniciativa, e reforçaram a importância de criar
mecanismos de partilha de informação e recursos de cibersegurança, para o fortalecimento da
resiliência operacional do setor bancário.
O Banco de Portugal concluiu a reunião fazendo uma leitura positiva dos contributos recebidos e
comprometendo-se a dar sequência de forma tempestiva às iniciativas e comentários apresentados.
Deverão ser agendadas em data oportuna duas reuniões do FICRO em 2022.
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Information Sharing and Analysis Centers (ISACs) — ENISA (europa.eu)

