
Em 2030 haverão 25 
mil dispositivos 

OT/IoT conectados a 
infraestruturas IT. 

(Gartner)

Aumento de 
vulnerabilidades OT 

descobertas em 2021 
face a 2020.

(Claroty)

Das vulnerabilidades 
descobertas em 2021 
poderiam supor una 
paralização total do 
ambiente OT. (Claroty)

Aumento de ataques 
contra infraestruturas 

industriais em 2021 
face a 2020.

(Cloudstrike)

Serviços de monitorização prestados por equipas multidisciplinares IT / OT

Cibersegurança OT 
no risco para o 

negócio.
Alinhamento com a 
Mitre ATT&CK para 

ICS 

Monitorização 
unificada de 
ambientes

IT / OT.

Serviço de 
monitorização e 

resposta  24x7x365.

Intelligence acionável 
da

S21sec.



O QUE DETETA O NOSSO 
SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO 

SOC OT?

S E RV I ÇO S  A P L I CA D O S  A 
A M B I E N T E S  I T /  OT
 - Monitorização e resposta

 - Gestão de vulnerabilidades

 - Resposta a Incidentes Críticos (DFIR)

Anomalias no comportamento do ambiente:
- Conexão de equipamentos não autorizados.
- Arranques e paralizações não programados
 nem autorizados.
- Conexões da rede fora do padrão habitual 
  do serviço.
Ao mesmo tempo, detetamos comportamentos
não habituais dos utilizadores:
- Conexões fora de horas / turno.
- Execução de ações não associadas ao perfil.

Que ferramentas utilizamos?
Telemetria, logs e alertas de:
- Switches e firewalls OT.
- Equipamentos incorporados.
- Sistemas SCADA.
- Equipamentos IT implementados em ambien-
tes OT.

FASES DO
SERVIÇO
ANÁLISE E ADAPTAÇÃO AO AMBIENTE

Otimização do ambiente para obter o 

melhor resultado do serviço

Análise de risco MITRE ATT&CK.

IMPLEMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE 

FONTES.

Implementação de arquitetura SIEM.

Integração de fontes a monitorizar.

IMPLEMENTAÇÃO DE USE CASES

Implementação estruturada e 

adaptação detalhada aos use cases.

Definição de playbooks associados à 

resposta dos use cases definidos.

MONITORIZAÇÃO E RESPOSTA

Deteção de alertas 24x7x365.

Triagem e análise de incidentes.

Notificação e resposta a indicentes.

MELHORIA CONTÍNUA

Identificação de melhorias na monitori-

zação. Identificação de melhorias na 

arquitetura.

DIFERENCIADORES

DO SERVICIO

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR
Análise completa do incidente, da perspectiva IT e 
com o detalhe da afetação em protocolos industriais.

ORIENTAÇÃO AO RISCO PARA O NEGÓCIO
Em conjunto com o cliente, identificamos os serviços 
mais críticos,  que ativos participam nos serviços 
considerados mais críticos e, em paralelo com a análi-
se de ameaças ao ambiente, definimos o roadmap de 
monitorização para otimizar o serviço.

ESPECIALISTAS NO SETOR INDUSTRIAL
Equipa de mais de 20 pessoas com 15 de anos de 
experiência em cibersegurança industrial.

MATURIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GERIDOS DE MONITORIZAÇÃO
20 anos de experiência na prestação de serviços 
geridos de monitorização 24x7x365.

THREAT INTELLIGENCE APLICADA
Aceleração da deteção mediante o uso de 
intelligence própria da S21sec.


