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PREÂMBULO 

 

Num momento em que as tecnologias de informação assumem uma importância vital 

na organização atual da sociedade tal como a conhecemos e ajudam a moldar uma nova 

sociedade todos os dias, a AP2SI entende que é fulcral o investimento na formação de 

competências orientadas para a segurança da informação e do modo como esta é 

armazenada, processada e transmitida. 

Ambicionamos que esta iniciativa sirva como elemento impulsionador para o 

desenvolvimento de competências e geração de conhecimento num mundo cada vez 

mais interligado em que a informação é assumida como matéria-prima do 

desenvolvimento. 

Assim, o prémio de mérito AP2SI visa reconhecer o trabalho desenvolvido por recém-

mestres em áreas ligadas à Segurança da Informação, valorizando a excelência e 

iniciativa universitárias e o mérito, dedicação e esforço dos alunos no seu trabalho e 

desempenho nas mais variadas vertentes associadas a este tema, desde a tecnologia à 

organização e gestão passando pelo direito e relações internacionais demonstrando de 

forma clara a transversalidade do tema. 
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SOBRE O PROMOTOR 

A Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da Informação (AP2SI) surgiu 

em Janeiro de 2012 no seio da Confraria de Segurança da Informação, evento que reúne 

profissionais e outros interessados nos temas relacionados com a segurança da 

informação. 

Constituída nesse mesmo ano, é uma associação sem fins lucrativos e de natureza 

privada, e que se rege pelos seus Estatutos, pelo seu Regulamento e demais legislação 

aplicável. Tem sede em Lisboa e pode criar delegações regionais ou locais ou outras 

formas de representação em qualquer ponto do território nacional. 

A AP2SI caracteriza-se por: 

 Abertura, podendo ser membros qualquer indivíduo interessados em participar 

nos fins propostos; 

 Enfoque, pela dedicação exclusiva ao seu objeto e missão; 

 Não concorrência com o mercado, pela ausência de pretensão de prestação de 

serviços; 

 Total independência, pela dissociação institucional e estatutária relativamente a 

organizações (comerciais ou outras), nacionais ou internacionais e pela 

autonomia financeira que manterá. 

O objecto social e missão da AP2SI é contribuir para o desenvolvimento da Segurança 

da Informação em Portugal, de forma activa, através da sensibilização para o valor e 

necessidade de protecção da Informação, e do desenvolvimento e promoção de 

orientações que visem reforçar o conhecimento e a qualificação dos indivíduos e 

organizações. 
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SOBRE O JÚRI 

Bruno Morisson 

Mestre com distinção em Segurança da Informação pela Royal Holloway, Universidade 

de Londres exerce as funções de Director de Serviços de Auditoria na INTEGRITY, 

coordenando projectos nas diversas áreas de actuação da empresa especialmente em 

testes de intrusão de infraestrutura, aplicações web, mobile, ERP e SCADA entre outros. 

Conta com mais de 15 anos de experiência profissional em Segurança da Informação, 

tendo no passado ocupado as funções de Security Operations Manager, e Senior 

Information Security Consultant num operador de telecomunicações, focado em 

serviços de segurança da informação para grandes empresas dos sectores financeiro, 

público, e energia em Portugal. 

É um membro activo da comunidade de segurança da informação em Portugal, e 

membro fundador da Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da 

Informação (AP2SI) da qual é actualmente Vice Presidente da Direcção, fundador e 

moderador da mailing list portuguesa InfoSec-Pros-PT, e participa na organização dos 

encontros mensais informais da Confraria de Segurança da Informação. Detém diversas 

certificações internacionais em Segurança da Informação, Tecnologias de Informação, 

nomeadamente CISSP-ISSMP, OSCP, GPEN, CISA, ISO27001 Lead Auditor e ITILv3. 

Carlos Serrão  

Licenciado em Informática e Gestão de Empresas, no ISCTE-IUL e Mestre em Gestão de 

Sistemas de Informação, no ISCTE-IUL, especialização na área de Segurança de 

Informação. É também Doutorado em Arquitectura de Computadores e Sistemas 

Distribuídos, pela Universitat Politécnica de Catalunya (Barcelona). 

Desde 2008 que é Professor Auxiliar no ISCTE-IUL, Departamento de Ciências e 

Tecnologias de Informação, em que lecciona diversas unidades curriculares relacionadas 

com Segurança de Informação, e Gestão e Desenvolvimento de Sistemas de Informação 

Web e Mobile-based. Foi igualmente investigador na ADETTI-IUL, nas áreas de “Sistemas 

e Aplicações Distribuídas e Segurança de Informação”, “Gestão e Proteção de 

Propriedade Intelectual Digital” e “Desenvolvimento de SI para a Web e Mobile”, tendo 

estado integrado no grupo NUIGRAM (Natural User Interaction Graphics and Mobility). 

Desde Janeiro de 2015 que faz parte da ISTAR-IUL, estando integrado no grupo SSE 

(Software Systems Engineering), onde trabalha nas  mesmas áreas de investigação. 

Desde 1996, participou em múltiplos projectos nacionais e internacionais financiados 

pela União Europeia, pela Agência Espacial Europeia assim como por entidades privadas. 

É o autor e co-autor de dezenas de artigos e comunicações em conferências 
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internacionais, jornais e revistas assim como relatórios de projecto. É igualmente autor 

de diversos livros de desenvolvimento de aplicações com a linguagem de programação 

PHP. 

Líder português do OWASP (Open Web Applications Security Project) colaborando na 

divulgação, organização de eventos e em alguns projectos da organização. Membro 

fundador da Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança de Informação 

(AP2SI), onde exerce funções nos orgãos estatutários. Empreendedor em startups na 

área de SI/TI. 

Paulo Viegas Nunes 

Tenente-Coronel do Exército Português, da Arma de Transmissões, Licenciado e Mestre 

pela Academia Militar (AM), Mestre em Engª Eletrotécnica e de Computadores pelo IST, 

e Doutorado em Ciências da Informação pela Universidade Complutense de Madrid.   

Foi Observador Militar na Missão da ONU para o Referendo no Sara Ocidental (1996). 

Durante a Presidência Portuguesa da UE, foi Secretário do Helsinki Task Force Group e 

Adjunto para a UE na MILREP Portuguesa junto da NATO e da UE (2007-2010).  

É atualmente Chefe da Repartição de Guerra de Informação da DCSI/Exército, Gestor do 

NATO Multinational Smart Defence Project on Education and Training on Cyber Defence 

(MNCDE&T) e Co-Líder da Cyber Defence Discipline do EU Military Training Group.  

É Coordenador Científico do Mestrado em Guerra de Informação e Professor Convidado 

na AM, IUM, IDN, Academia Militar de Saint-Cyr, Universidade do Minho, Universidade 

Nova, ISCTE e ISCAC. Presidente da Direção da Competitive Intelligence Information 

Warfare Association (CIIWA), sócio Efetivo da Revista Militar, da Sociedade de Geografia 

de Lisboa e da Ordem dos Engenheiros. Conta também com trabalhos científicos e 

artigos publicados em diversas revistas nacionais e internacionais. 

Pedro Veiga 

Licenciado e Doutorado em Engenharia Electrotécnica pelo Instituto Superior Técnico é 

também Agregado em Engenharia Informática e de Computadores pelo mesmo Instituto 

e Professor Catedrático do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa. 

Exerceu funções de Coordenador da Secção de Sistemas Digitais do Departamento de 

Engª Electrotécnica e de Computadores do Instituto Superior Técnico, foi director do 

Centro de Cálculo e Presidente do Departamento de Informática da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa. Foi também pró-reitor da Universidade de Lisboa, 

responsável pelos sistemas de informação. 
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Foi Presidente da Fundação para a Computação Científica Nacional, gestor do Programa 

Operacional Sociedade da Informação (POSI) e Membro da Equipa de Missão para a 

Sociedade da Informação. É fundador e Presidente da Direcção do chapter português da 

Internet Society e exerce atualmente as funções de Coordenador do Centro Nacional de 

CiberSegurança. 

Sérgio Nunes 

Licenciado em Engenharia Informática pela Universidade Autónoma de Lisboa, é Mestre 

em Segurança da Informação pela Carnegie Mellon University e Mestre em Segurança 

Informática, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É também 

Doutorando em Gestão de Sistemas de Informação no Instituto Superior de Economia e 

Gestão. 

É professor auxiliar convidado no ISEG e na Universidade Atlântica. É também 

coordenador da Pós-Graduação Information Security Management no ISEG.  

Tem mais de 10 anos de experiência como consultor em gestão de sistemas de 

informação, auditoria de TI e segurança da informação. É um membro ativo da 

comunidade de segurança da informação em Portugal e membro fundador da 

Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança de Informação (AP2SI). Exerce 

funções nos orgãos estatutários da AP2SI e da APGOVSI (ISACA Lisbon Chapter). Detém 

diversas certificações internacionais em Segurança da Informação, Tecnologias de 

Informação e Gestão de Projectos, nomeadamente CISSP, CISA, CISM, CEH, CPTS, 

APOGEP/IPMA-D, COBIT e ITIL. 

 

  



 

 

 
 

Prémio de Mérito AP2SI - Folheto Informativo Página 6 

REGULAMENTO 

1. Condições de Participação 

1.1. Serão aceites dissertações que tenham sido discutidas e publicadas para a 

obtenção do grau de Mestre, realizadas em instituições do ensino superior em 

território nacional, durante o ano letivo 2015-2016. 

1.2. O conteúdo da dissertação deve estar relacionado com o tema da Segurança da 

Informação ou vertentes habitualmente associadas tais como, mas não limitadas 

a, Privacidade de Dados, Segurança Informática, Auditoria em Sistemas de 

Informação, Cibersegurança. 

1.3. Os participantes devem ter conhecimento deste regulamento. 

1.4. A dissertação entregue para o concurso deve ser a versão final e ter obtido 

aprovação. 

1.5. A data final para inscrição neste concurso é de 31-10-2016. 

1.6. Não serão aceites inscrições de membros do júri. 

 

2. Submissão dos documentos 

2.1. As dissertações e eventuais anexos devem ser enviados, em formato digital, para 

o email premiodemerito@ap2si.org ou em suporte USB ou CD para a seguinte 

morada: 

Prémio de Mérito AP2SI 

Avenida dos Estados Unidos da América nº 48 A  

1700-176 Lisboa  

2.2. A dissertação deve estar escrita em português ou em inglês. 

2.3. Os anexos devem ser entregues em documentos separados. 

2.4. A submissão deve ser acompanhada do formulário de inscrição com a seguinte 

informação: 

a) Nome, data de nascimento, morada, número de telefone, endereço de correio 

eletrónico do autor. 

b) Designação da universidade e curso frequentados, título da dissertação e data 

de obtenção do grau de Mestre. 

c) Nomes, títulos e endereços de correio eletrónico dos orientadores. 

d) Evidência documental da classificação da dissertação. 

e) Evidência documental da obtenção do grau de Mestre. 

f) Um resumo não superior a duas páginas A4, em português, assinado pelo(s) 

orientador(es) da dissertação, cobrindo o objetivo da dissertação, os métodos 

utilizados e os resultados. 

2.5. Os participantes receberão uma confirmação de receção da documentação por 

correio eletrónico. 

2.6. Os suportes entregues não serão devolvidos. 
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2.7. As dissertações, que não cumpram os critérios definidos neste regulamento e que 

não estejam acompanhadas pela informação requerida não serão aceites, sendo 

da responsabilidade do participante assegurar que todos os documentos são 

entregues em condições de legibilidade e dentro dos prazos estipulados. 

2.8. A documentação recebida pela organização após a data final identificada no ponto 

1.5. não será considerada para avaliação. 

 

3. Critérios de classificação 

3.1. As dissertações serão classificadas de acordo com a sua qualidade académica, 

aplicabilidade prática, originalidade e pertinência do tema e do trabalho de 

dissertação realizado. 

3.2. O júri poderá decidir não atribuir qualquer prémio se considerar que nenhuma das 

candidaturas reúne os requisitos mínimos pretendidos. 

3.3. A decisão do júri é final, não podendo ser contestada. 

 

4. Constituição do Júri 

4.1. O júri será composto por 5 membros representando a AP2SI e áreas relevantes da 

sociedade. 

4.2. O júri poderá decidir convidar outros especialistas para avaliação das teses. 

4.3. O júri poderá solicitar, e ter em conta nas suas decisões, esclarecimentos aos 

orientadores e co-orientadores. 

 

5. Prémios 

5.1. Será atribuída a quantia de 1000€ (mil euros) para o primeiro prémio. 

5.2. Poderão ser atribuídos outros prémios de acordo com a decisão do júri. 

5.3. A decisão do júri será anunciada em Janeiro de 2017. 

5.4. O prémio será entregue em  ocasião a informar. 

  

6. Casos não contemplados 

6.1. O júri decidirá sobre qualquer situação que não esteja contemplada neste 

regulamento. 

 

Este regulamento está também publicado no sítio web da AP2SI em https://ap2si.org/. 
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Sobre a AP2SI: 

A AP2SI – Associação Portuguesa 
para a Promoção da Segurança da 
Informação – AP2SI foi fundada em 
Janeiro de 2012, é uma associação 
sem fins lucrativos e de natureza 
privada e tem como objetivo 
contribuir para o desenvolvimento 
da Segurança da Informação em 
Portugal, de forma activa, através 
da sensibilização para o valor e 
necessidade de protecção da 
Informação, e do desenvolvimento 
e promoção de orientações que 
visem reforçar o conhecimento e a 
qualificação dos indivíduos e 
organizações. 

Visite-nos em https://ap2si.org ou 
contacte-nos em geral@ap2si.org. 
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