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12 APLICATIVOS E PLATAFORMAS DE MENSAGENS E VOZ SOBRE IP 

TABELA COMPARATIVA 

 
«PORQUE A PRIVACIDADE É IMPORTANTE» 

 

 

 

Acrónimos: 

IP: Internet Protocolo 

TL / DR: Mensagem longa ou Mensagem curta, respectivamente. 

MITM: ataque, ‘man-in-the-middle’. (exmplo descrito neste documento) 

TLS: Transport Layer Security (Protocolo de encriptação de dados e autenticação de uma conexão Internet.) 

TLS Noise: Noise, refere-se a um par de protocolos de criptografia. 

DP / DN / DE:  Dados Pessoais, Dados de Negócios, Dados Empresariais. 

(Nos termos mais básicos, Dados Pessoais são, qualquer informação que alguém possa fazer uso para identificar, 

com algum grau de precisão, uma pessoa viva. 

Dados de Negócios, são referentes a dados sobre estratégias de negócios, assets, financeiros etc.etc., em certos 

sectores, por ex: banca, possuem também, dados pessoais dos seus clientes e parceiros, correlacionados com, 

‘dados de negócios’. 

Dados empresariais, (raw data) Exemplo: apartir de uma análise do conteúdo, encontrar padrões que permitam 

otimizar a distribuíção, maximizar a probabilidade por associação etc. . Dessa forma, e a partir da análise de 

comportamento, podem ser encontradas formas, métodos e processos que potencializam o crescimento financeiro 

da empresa, por ex; vendas.) 

 

 

TABELA COMPARATIVA – CORES REPRESENTATIVAS: 

Vermelho = algo de grande preocupação. 

Amarelo = algo preocupante. 

Verde = nada de preocupante. 

Branco = não foi possível, ainda, definir a função/caracteristica. 
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TikTok 

 

 

Breve nota: 

A ‘TABELA COMPARATIVA’, não reflete todas as aplicações, um exemplo disso é a aplicação/rede social, 

‘TikTok’, focalizada para as camadas mais jovens.  

Numa escala de recomendação, entre 0, e 100%, esta app, detêm apenas, 10%. Esta app não dá premasia 

à proteção de dados, no entanto, dá extrema prioridade à coleta de informações pessoais incluíndo 

localização. Portanto, recomenda-se, especial atenção quanto à utilização desta app/rede social, pelo 

menos, até que a empresa se digne a respeitar a privacidade dos seus clientes/utilizadores. 

                                       

                                      Os 10% atribuídos, referem-se apenas, ao aspeto gráfico e latência da app. 
  

 

TikTok, ‘A origem’. 

A App conhecida por: 'TikTok', pretencia à 'Musical-ly', uma plataforma de rede social com a 

particularidade: 'lip-syncing’ em musica e videos', 'Fotos' e 'Mapas', era uma empresa chinesa 

sediada em Shangai, (rede social, atualmente descontinuada). Actualmente pretence à 'ByteDance 

technology co. Ltd.', uma empresa chinesa sediada em Beijing, que adquiriu a 'Musical-ly', em 

2016. Quando a ‘TikTok’, foi lançada na china, ano 2017, detinha o nome: 'douyin', 

posteriormente, aquando o seu lançamento para o mundo, finais de 2017, passou a deter o nome 

de: 'TikTok'. 

 

Desse modo, e embora a empresa, ‘ByteDance’, detenha presença em varios países europeus, asiáticos e 

nos e.u.a., a china, em particular,  a Russia, Singapura e Tailândia detêm caracteristicas muito especiais no 

que respeita ao armazenamento, coleta, atualização, retenção e recuperação de dados quer sejam 

apenas dos cidadãos bem como dos clientes ou utilizadores. Recomenda-se por isso, a consulta dos 

termos:  'soberania de dados', 'residência de dados' e 'localização de dados' 

 

https://www.muscdn.com/
https://www.bytedance.com/en
https://www.bytedance.com/en
https://www.douyin.com/
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en
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Distinção dos termos: 'soberania de dados', 'residência de dados' e 'localização de dados'. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Os termos 'soberania de dados', 'residência de dados' e 'localização de dados' costumam ser uma fonte de 

confusão para as empresas que gerem dados além-fronteiras, especialmente na infraestrutura de nuvem 

(Cloud). Eles são de facto usados de forma tão intercambiável que o seu significado individual praticamente 

se perdeu. 

No entanto, por que esses termos existem? E por que eles são usados de maneira tão intercambiável? 

Quais são as diferenças práticas - e não apenas filosóficas? E por que as empresas precisam se manter em 

harmonia com essas práticas? 

 

Como os três termos se inter-relacionam? 

Eles são efetivamente três graus de um único conceito: como a privacidade de dados afeta os fluxos de 

dados transfronteiriços. O Regulamento Geral Proteção de Dados 'RGPD’, concede direitos às pessoas 

sobre como seus dados são usados pelas empresas dentro e fora da União Europeia. 

 

As organizações que lidam com dados internacionais devem garantir que a privacidade dos dados não seja 

posta em risco quando compartilhadas entre fronteiras. Da mesma forma, entender os requisitos legais de 

armazenamento de dados num determinado país é fundamental para atender aos padrões de privacidade 

e segurança de dados. 

 

1. O que significa a residência de dados? 

A residência de dados refere-se ao local onde uma empresa, órgão do setor ou governo especifica que os 

dados são armazenados num local geográfico da sua escolha, geralmente por motivos de regulamentação 

ou política. 

 

Um exemplo típico de um requisito de residência de dados em ação é onde uma empresa deseja tirar 

proveito de um melhor regime tributário. Para tal, geralmente é necessário que a empresa prove que não 

está a realizar uma proporção substâncial das atividades principais de negócios fora das fronteiras desse 

país - incluindo o processamento de dados. Imporão, portanto, uma residência de dados que exija o uso de 

certas infra-estruturas e, em seguida, imporão fluxos de trabalho rigorosos de gestão de dados a si mesmos 

e a qualquer provedor de serviços em nuvem para proteger oa seus direitos tributários. 

 

2. O que significa a soberania de dados? 

A soberania dos dados difere da residência dos dados, pois não apenas os dados são armazenados num 

local designado, mas também estão sujeitos às leis do país em que estão fisicamente armazenados. Essa 

diferença é crucial, pois os titulares dos dados (qualquer pessoa cujos dados pessoais estão a ser coletados, 

Uma intrepretação defecitária, nesta matéria, poderá conduzir a fortes penalizações 

monetárias e, em alguns casos, o cumprimento de uma pena de prisão, quando se trata 

de violação da regulamentação. Portanto, não apenas é necessário distinguir esses três 

termos, mas também é importante entender como eles afetam os seus dados. 
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mantidos ou processados) terão diferentes proteções de privacidade e segurança de acordo com o local 

onde os data-center hospedam os dados fisicamente. 

 

Essa diferença também é crucial para as empresas, pois os direitos de acesso de um governo aos dados 

encontrados dentro de suas fronteiras diferem amplamente de país para país. É aqui que a soberania e a 

residência dos dados são frequentemente conflitadas. Garantir que os dados fiquem dentro de uma 

localização geográfica por qualquer motivo - seja para evitar ou tirar proveito das leis, regulamentos e 

regimes tributários, ou mesmo para pura preferência e conforto - é uma questão de residência de dados. 

Mas, o princípio de que os dados estão sujeitos às proteções e punições legais desse país é uma questão de 

soberania dos dados. 

 

Eles estão claramente relacionados, mas um é uma questão de direitos e obrigações legais nacionais, 

enquanto o outro é uma questão de geografia. O reconhecimento dessa distinção ajudará os profissionais a 

se prepararem melhor para a gestão e o intercâmbio de dados compatíveis. 

 

3. O que significa a localização de dados? 

Esse é o conceito mais rigoroso e restritivo dos três e, como a soberania de dados, é uma versão da 

residência de dados baseada em obrigações legais. É também o conceito que está crescer mais 

rapidamente internacionalmente. 

 

A localização de dados requer que os dados criados dentro de certas fronteiras permaneçam dentro 

destas. Em contraste com os dois termos acima, quase sempre é aplicado à criação e armazenamento de 

dados pessoais, com exceções, incluindo os regulamentos de alguns países sobre impostos, contabilidade e 

jogos de fortuna/azar. 

 

Em alguns casos, as leis de localização de dados exigem simplesmente que uma cópia desses dados seja 

mantida dentro das fronteiras do país, geralmente para garantir que o governo possa auditar dados dos 

cidadãos (desde que haja uma causa justa) sem ter que lidar com outro, neste caso, com as leis de 

privacidade do governo. O projeto de lei de proteção de dados pessoais da Índia é um exemplo disso. 

 

No entanto, existem países em que a lei é tão rigorosa que impede que ela atravesse a fronteira. Por 

exemplo, a Lei de Dados Pessoais, dos países acima referidos, exige que o armazenamento, a atualização e 

a recuperação de dados dos seus cidadãos sejam limitados aos recursos do data-center de cada país. No 

entanto, a china, singapura e tailândia, prevê na sua lei que, não apenas o armazenamento, a coleta, a 

atualização e a recuperação de dados dos seus cidadãos, mas também dos seus clientes, sejam limitados 

aos recursos do data-center de cada país: ‘China’, ‘Singapura’ e ‘tailândia’. 
 

 



 

 

TABELA COMPARATIVA 

 

Comparação Allo iMessage Messenger Riot Signal Skype Telegram Threema Viber Whatsapp Wickr Wire 

TL/DR: O aplicativo 
protege as 
mensagens e anexos? 

Não Não Não Não Sim Não Não Sim Não Não Não Sim 

Jurisdição da empresa USA USA USA UK USA USA USA / UK / 
Belize 

Suíça Luxemburgo / 
Japão 

USA USA Suíça 

Jurisdição da 
infraestrutura 

USA, Bélgica, 
Finlândia, 
Irlanda, 
Holanda, 
Chile, 
Taiwan e 
Singapura 

USA (Irlanda e 
Dinamarca 
planeadas em 
conjunto); O 
iMessage é 
executado na 
AWS e no 
Google Cloud 

USA, Suécia 
(Planeado na 
Irlanda) 

UK (e 
potencialmente 
todas as jurisdições, 
uma vez que é uma 
plataforma de 
mensagens 
descentralizada) 

USA USA, 
Holanda, 
Austrália, 
Brasil, China, 
Irlanda, Hong 
Kong e Japão 

UK, Singapura, 
EUA e Finlândia 

Suíça USA USA 
(incluíndo de 
outras 
localizações) 

USA 
(incluíndo de 
outras 
localizações) 

Alemanha / 
Irlanda 

Implicado em 
fornecer dados dos 
clientes para agências 
de inteligência? 

Sim Sim Sim Não Não Sim Não Não Não Sim Não Não 

Capacidade de 
vigilância incorporada 
no aplicativo? 

Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não 

A empresa fornece 
um relatório de 
transparência? 

Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Sim 

Posição geral da 
empresa sobre a 
privacidade dos 
clientes 

Pobre Pobre Pobre Óptima Óptima Pobre Pobre Óptima Pobre Pobre Óptima Óptima 

Financiamento Google Apple Facebook New Vector Limited Freedom of the 
Press 
Foundation, a 
Knight 
Foundation, a 
Shuttleworth 
Foundation, e a 

Microsoft Pavel Durov User pays Rakuten, 
friends and 
family of 
Talmon 
Marco (não 
está claro) 

Facebook Gilman 
Louie, 
Juniper 
Networks, a 
Knight 
Foundation, 
Breyer 

Janus Friis, 
Iconical, Zeta 
Holdings 
Luxembourg 



 

Comparação Allo iMessage Messenger Riot Signal Skype Telegram Threema Viber Whatsapp Wickr Wire 

Open 
Technology 
Fund, Signal 
Foundation 
(Brian Acton) 

Capital, CME 
Group, e 
Wargaming 

A empresa coleta 
dados dos clientes? 

Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Não Sim Sim Não Não 

O aplicativo coleta 
dados dos clientes? 

Sim Sim Sim Mínimo Mínimo Sim Sim Não Sim Sim Não Mínimo 

A criptografia está 
ativada por padrão? 

Não Sim Não Não Sim Sim Não Sim Sim (se o 
dispositivo 
suportar) 

Sim (se o 
dispositivo 
suportar) 

Sim Sim 

Primitivas 
criptográficas 

 
RSA-1280 
(encryption), 
ECDSA 256 
(signing) / AES 
128 / SHA-1 

Curve25519 
/ AES-256 / 
HMAC-
SHA256 

Curve25519 / AES-
256 / HMAC-
SHA256 

Curve25519 / 
AES-256 / 
HMAC-SHA256 

RSA-1536 & 
2048 / AES 
256 / SHA-1 

RSA 2048 / AES 
256 / SHA-256 
 

Curve25519 
256 / 
XSalsa20 
256 / 
Poly1305-
AES 128 

Curve25519 
256 / Salsa20 
128 / HMAC-
SHA256 

Curve25519 / 
AES-256 / 
HMAC-
SHA256 

ECDH512 / 
AES-256 / 
HMAC-
SHA256 

Curve25519 / 
ChaCha20 / 
HMAC-SHA256 

O aplicativo e o 
servidor são 
completamente em 
código aberto? 

Não Não Não Sim Sim Não Não (clientes e 
API apenas) 

Não Não Não Não Sim 

O utilizador pode se 
inscrever no 
aplicativo de forma 
anônima? 

Não Não Não Sim Não Não Não Sim Não Não Sim Não 

O utilizador pode 
adicionar um contato 
sem precisar de 
confiar num diretório 
do servidor? 

Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não Não Não 

O utilizador pode 
verificar 
manualmente as 
impressões digitais 
dos contatos? 

Não Não Sim Sim Sim Não Não (apenas 
sessão, não 
fornece 
informações de 
impressão 
digital dos 
utilizadores) 

Sim Sim Sim Sim Sim 



 

Comparação Allo iMessage Messenger Riot Signal Skype Telegram Threema Viber Whatsapp Wickr Wire 

O serviço de diretório 
pode ser modificado 
para ativar um ataque 
MITM? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

O utilizador é 
notificado se a 
impressão digital de 
um contato for 
alterada? 

Não Não 
 

Sim Sim Não Não (apenas 
sessão, não 
fornece 
informações de 
impressão 
digital dos 
utilizadores) 

Sim Sim Não 
(configuraçã
o desativada 
por padrão) 

Não Apenas se o 
contato foi 
verificado 
anteriormente 

As informações 
pessoais (número de 
telemóvel, lista de 
contatos etc.) são 
separadas com hash? 

Não Não Não 
 

Na 
generalidade 

Não Não Sim Não Não Sim Na 
generalidade 

O aplicativo gera e 
mantém uma chave 
privada no próprio 
dispositivo? 

 
Sim Sim Sim Sim 

 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

As mensagens podem 
ser lidas pela 
empresa? 

Sim Não Sim Não Não Sim Sim Não Não Não Não Não 

O aplicativo aplica 
sigilo direto perfeito? 

 
Não Sim Sim Sim 

 
Não (as chaves 
da sessão 
mudam após 
serem usadas 
100 vezes) 

Não Sim Sim Sim Sim 

O aplicativo 
criptografa 
metadados? 

 
Não Não 

 
Sim 

 
Não Sim 

 
Não Sim Na 

generalidade 

O aplicativo usa TLS / 
Noise para 
criptografar o tráfego 
de rede? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim 

O aplicativo usa a 
fixação de 
certificados? 

 
Sim (>=iOS 9.3) 

  
Sim 

  
Sim 

   
Sim 



 

Comparação Allo iMessage Messenger Riot Signal Skype Telegram Threema Viber Whatsapp Wickr Wire 

O aplicativo 
criptografa dados no 
dispositivo? (apenas 
iOS e Android) 

 
Sim (se a 
password 
estiver ativada) 

  
Sim (se a 
password 
estiver ativada) 

  
iOS: Sim (se 
a password 
estiver 
ativada); 
Android: Sim 
(se a chave 
mestra 
estiver 
definida no 
aplicativo) 

  
iOS: Sim (se a 
password 
estiver 
ativada); 
Android: Sim 
(mas a 
função não 
foi 
determinada
) 

Sim 

O aplicativo permite 
um fator secundário 
de autenticação? 

Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não Sim Sim (através 
da password 
da conta) 

Sim 

As mensagens são 
criptografadas 
quando o backup é 
feito na nuvem? 

 
Não 

  
N/A, O sinal é 
excluído dos 
backups do 
iCloud / iTunes 
e Android 

  
Sim 

 
iOS: Sim 
Android: Não 

 
N/A, Não se 
utilizar cabo, 
pois será 
excluído dos 
backups do 
iCloud / iTunes 
e Android 

A empresa regista 
carimbos de data / 
hora / endereços IP? 

Sim Sim Sim 
 

Não Sim Sim Não Sim Sim Não Alguns 

Houve uma auditoria 
de código recente e 
uma análise de 
segurança 
independente? 

Não Não Não Não Sim (Outubro, 
2014) 

Não Sim 
(Novembro, 
2015) 

Sim 
(Novembro, 
2015) 

Não Não Sim (Agosto, 
2014) 

Sim (Março, 
2018) 

O design está bem 
documentado? 

Não Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Não Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco 

O aplicativo possui 
mensagens 
autodestrutivas? 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Não Não Sim Sim 
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DESCOMPACTANDO ELEMENTOS: 
 
Jurisdição da empresa 
Isto é importante porque muitos países, nas suas legislações, exigem que os dados criptografados possam 
ser descriptografados pelo governo. Outros países empregam vastas redes de vigilância ou mantêm 
relações, desconfortavelmente proximas, com as empresas quando se trata de obter acesso aos dados dos 
clientes. 
 
Vermelho = A empresa está sob a jurisdição de um parceiro conhecido da, ‘Five Eyes’, ou a empresa está 
sob a jurisdição de um país que é conhecido pela vigilância em massa. 
Amarelo = A empresa está sob uma jurisdição que não é conhecida por vigilância [em massa], ou força as 
empresas a entregar, ou descriptografar dados. Ou o país é conhecido por cooperar com os ‘membros do, 
Five Eyes’. 
Verde = A empresa está sob uma jurisdição não conhecida por, vigilância [em massa], ou força as empresas 
a entregar ou descriptografar dados. Nenhum vínculo conhecido com o Five Eyes etc. 
 
Jurisdição de infraestrutura 
Para operar um serviço verdadeiramente global, as empresas podem ter uma infraestrutura em diferentes 
regiões do mundo para, por exemplo, fornecer menor latência de rede. 
 
Vermelho = A infraestrutura está sob a jurisdição de um parceiro conhecido do Five Eyes. Ou a empresa 
está sob a jurisdição de um país conhecido pela vigilância. 
Amarelo = A infraestrutura está sob uma jurisdição não conhecida por, vigilância [em massa] ou força as 
empresas a entregar ou descriptografar dados. Ou o país é conhecido por cooperar com os membros do 
Five Eyes. 
Verde = A infraestrutura está sob uma jurisdição não conhecida por, vigilância [em massa] ou força as 
empresas a entregar ou descriptografar dados. Nenhum vínculo conhecido com o Five Eyes etc. 
 
Implicado em fornecer dados dos clientes às agências de inteligência 
Isto é importante, porque as empresas podem ser forçadas, por lei, a fornecer dados dos clientes às 
agências de inteligência. Outros métodos conhecidos pelos quais essas agências podem obter os dados dos 
clientes incluem coerção, hackers, realocar funcionários ou simplesmente solicitar dados, ‘gentilmente’, 
seja lá o que isso represente.  
Observação: Fiz uso do termo "agências de inteligência" para me referir a qualquer agência do governo. 
Considerei igualmente, "dados dos clientes" como:  o conteúdo / mensagens dos clientes ‘dados pessoais’, 
não metadados. O Wickr, por exemplo, coopera com as agências policiais - como todas as empresas o 
deverão fazer -, mas estas só podem entregar metadados porque o conteúdo é criptografado e não 
possuem as chaves. 
 
Vermelho = A empresa está envolvida em fornecer dados dos clientes para agências de inteligência. 
(comprovado por evidências. Por exemplo: Microsoft, Facebook, Google etc.) 
Amarelo = A empresa está envolvida em fornecer os dados dos clientes às agências de inteligência. (não 
foram encontradas evidências diretas.) 
Verde = A empresa não está envolvida em fornecer dados dos clientes às agências de inteligência. 
 
Capacidade de vigilância incorporada no aplicativo? 
Isso é importante porque algumas jurisdições determinam que certos sistemas devem ter acesso de, ou 
para, ‘vigilância’ pelos governos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_Cinco_Olhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_Cinco_Olhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_Cinco_Olhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_Cinco_Olhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_Cinco_Olhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_Cinco_Olhos
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Nota: Embora muitas empresas americanas, entre outras, estejam envolvidas na ‘exposição’ de 
documentos, por ex; no caso ‘Snowden’, especificamente o programa PRISM, considerei apenas o, 
‘método/processo’, para o aplicativo. Se fazem parte do PRISM, então, é considerado como: "Implicado em 
fornecer dados dos clientes para agências de inteligência". 
No entanto, presumo que o Facebook, o Google, a Apple e a Microsoft tenham concedido, ‘backdoors 
governamentais’, para os seus aplicativos para agências de inteligência. Mas, além da Microsoft, não 
existem provas, que eu consiga justificar. 
 
Vermelho = confirmado. O aplicativo foi projetado especificamente para permitir a vigilância. 
Amarelo = é amplamente aceite que, o aplicativo foi projetado para permitir a vigilância com base em 
evidências de uma fonte respeitável. 
Verde = Não ... não que eu tenha conhecimento... 
 
A empresa fornece um relatório de transparência? 
Muitas empresas publicam periodicamente um relatório de transparência. Isso detalha que tipo de 
solicitações foram recebidas dos governos, quantas solicitações foram feitas, quantos clientes foram 
afetados etc. 
 
Vermelho = A empresa não fornece um relatório de transparência periódico. (ou não é particularmente 
útil.) 
Verde = A empresa fornece um relatório de transparência significativo periodicamente. 
 
 
Posição geral da empresa sobre a privacidade dos clientes 
Isto é importante, porque as empresas costumam discutir fortemente, quando se trata da privacidade dos 
clientes. Declarando que: "Preocupamo-nos profundamente com a segurança e privacidade dos nossos 
clientes e possuímos a segurança líder do setor". 
 
Vermelho = A empresa não projeta os seus sistemas para coletar informações mínimas dos clientes ou não 
possui fortes controlos de criptografia / segurança; ou não possui uma política de privacidade e termos e 
condições simples e legíveis. Ou sabe-se que a empresa coopera com solicitações legais (ou informais) 
sobre informações do cliente. Ou o modelo de negócios da empresa depende dos dados dos utilizadores. 
Amarelo = não estou certo se existe um meio termo. Irei expôr se, considerar apropriado para uma 
empresa de aplicativos. 
Verde = A empresa projeta os seus sistemas para coletar informações mínimas dos clientes; possui fortes 
controlos de criptografia / segurança; política de privacidade legível e termos e condições. A empresa não 
pode entregar dados do utilizador aos governos, mesmo que solicitados. Da mesma forma, a empresa é 
conhecida por enfrentar desafios legais para descriptografar ou entregar dados de clientes. O modelo de 
negócios da empresa não depende dos dados dos utilizadores. 
 
Financiamento 
Isto importa porque como diz o velho ditado, "o dinheiro fala mais alto". Se é provável que a empresa ou 
pessoa, por trás do financiamento, tenha um motivo para não proteger a privacidade dos clientes, é 
importante saber-se. Pois, pode ser um indicativo de que a empresa não age de acordo com o modelo de 
negócio, (Google, Whatsapp, por exemplo), ou alterar a postura de negócio ou modelo, depois de integrar 
clientes suficientes com os quais pode obter lucros. 
 
Vermelho = financiado por uma empresa, instituíção, organização ou pessoa-individual, que está 
fortemente conectada ou conhecida por coletar dados de clientes. Ou são conhecidos por coletar dados 
dos clientes ou cooperar com as autoridades quando se trata de solicitação de dados dos clientes. 
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Amarelo = tenho reservas, no que respeita a um, ‘meio termo’. A existir, escreverei sobre a matéria. 
Verde = financiado por empresas, instituíções, organizações ou pessoa-individual, que têm interesse ou 
não têm razões óbvias para criptografar / proteger os dados dos clientes. Não são conhecidos, por coletar 
dados dos clientes ou cooperar com as autoridades quando se trata de solicitação de dados dos clientes. 
 
A empresa coleta os dados dos clientes 
Muitas empresas fazem uso dos dados dos clientes para anunciar, melhorar os seus serviços ou 
simplesmente, vender para outras empresas. O utilizador/cliente tem o direito legal em saber se essas 
empresas desejam proteger as suas mensagens, e se as empresas obtêm ganhos, financeiros, com os seus 
dados pessoais. Embora o objectivo por detrás do conceito, seja ambigúo, uma vez que os ganhos poderão 
ser por via directa ou indirecta, portanto, define-se para o efeito como: ganhos por via directa, (ex: um 
dado= um valor). 
 
Vermelho - Sim, coletam mais do que o necessário para o funcionamento do aplicativo de mensagens 
seguras. De facto, eles coletam outros dados de clientes para outras partes dos negócios. 
Amarelo = Coletam apenas a quantidade mínima (por exemplo, número de telemovel ou endereço de e-
mail) de dados do cliente para fornecer um aplicativo de mensagens seguro. 
Verde = Não coletam dados do utilizador. (Suponho aqui, que o utilizador possa comprar o aplicativo, se 
necessário, de forma anónima.) 
 
O aplicativo coleta dados dos clientes 
Muitas empresas usam os dados dos clientes para anunciar, melhorar os seus serviços ou simplesmente 
vender para outras empresas. O utilizador/cliente tem o direito legal em saber se essas empresas desejam 
proteger as suas mensagens, e se as empresas obtêm ganhos, financeiros, com os dados pessoais dos 
clientes/utilizadores. 
 
Vermelho - Sim, coletam mais do que o necessário para o funcionamento do aplicativo de mensagens 
seguras. De facto, eles coletam dados desprotegidos do cliente, e ou as mensagens enviadas por eles 
mesmos. 
Amarelo = Coletam apenas a quantidade mínima (por exemplo; número de telemovel ou endereço de e-
mail) de dados do cliente para fornecer um aplicativo de mensagens seguro. 
Verde = Não coletam dados do utilizador/cliente. 
 
A criptografia está ativada por padrão? 
Auto-explicativo. 
Vermelho = Não. 
Verde = Sim. 
 
Primitivas criptográficas (derivação de chave, criptografia simétrica, autenticação e integridade) 
Os algoritmos específicos de derivação de chave, criptografia e hash são considerados seguros pelos 
‘criptografadores’. É importante que algoritmos, sem pontos fracos conhecidos, sejam utilizados. Esses são 
os elementos básicos sobre os quais a criptografia segura é criada. 
Observe que:  Não considerei se a implementação desses blocos de construção é sólida. 
 
Vermelho = o aplicativo faz uso de primitivas criptográficas que foram quebradas. Existem ataques práticos 
contra eles. 
Amarelo = o aplicativo faz uso de primitivas criptográficas consideradas fracas. No entanto, ainda não 
existem ataques práticos conhecidos contra eles. 
Verde = o aplicativo faz uso de primitivas criptográficas seguras e conhecidas. 
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O aplicativo e o servidor são completamente em código aberto? 
Um aplicativo de código aberto, (completo), pode ser auditado pelo sector. O código-fonte aberto leva a 
quase total transparência: podemos dizer se as reivindicações de uma empresa atendem à realidade. Da 
mesma forma, podemos encontrar vulnerabilidades no software, pontos fracos na implementação ou 
deficiências de design. O código do servidor também deve ser de código aberto; isso ocorre porque todos 
os aplicativos usam um serviço de diretório central para corresponder aos utilizadores. No entanto, podem 
existir, Vulnerabilidades e backdoors nesses serviços de diretório. 
 
Vermelho = Não. 
Verde = Sim. 
 
 
 
 
O utilizador pode se inscrever no aplicativo "anónimamente"? 
Muitos clientes / utilizadores têm boas razões para permanecer como anónimos. Ter que fornecer um ID 
exclusivo de algum tipo de número, seja de telemóvel, endereço de e-mail etc. - significa doar algo que 
poderia ser usado para efetuar rastreios da pessoa. 
 
Vermelho =  Não, os utilizadores devem fornecer algum tipo de detalhes de contato, como endereço de 
email ou número de telemóvel. (reconheço que, qualquer pessoa pode obter um endereço de e-mail 
anónimo ou até números de telemóvel. No entanto, não me baseio em soluções alternativas. Até porque,  
mesmo essas podem ser rastreadas.) 
Amarelo = O utilizador deve fornecer um endereço de e-mail ou número de telemóvel. No entanto, eles 
são comprovadamente misturados e, portanto, são ilegíveis pela empresa. 
Verde = Sim, não necessita de fornecer detalhes para usar o aplicativo. (tendo como base, que a pessoa 
deve ser identificável exclusivamente pelo diretório do servidor e, portanto, que algum tipo de ID aleatório 
deve ser atribuído a cada individuo para que o aplicativo funcione.) 
 
(Os hashes são irreversíveis, funções de criptografia unidirecional que podem atribuir a cada número de 
telemóvel ou endereço de email um valor único que é essencialmente sem sentido. O número de 
telemóvel ou endereço de email é um hash no dispositivo e, em seguida, carregado no diretório do 
servidor. quem usa um aplicativo possui hashes de todos os contatos calculados no dispositivo e depois 
carregados nos diretórios do servidor. Se dois hashes corresponderem, o servidor de diretórios saberá que 
o contato tem o aplicativo instalado sem saber endereço de e-mail (ou o) número de telemóvel.) 
 
O utilizador pode adicionar contatos manualmente sem precisar de confiar num servidor de diretório? 
Alguns aplicativos exigem que se registre com um número de telemóvel ou endereço de email. Esses dados 
são armazenados nos servidores da empresa (com criptografia unidirecional [um hash]). Corresponde a 
números de telefone e / ou endereços de e-mail na sua lista de contatos (supondo que o individuo permita 
o acesso ao aplicativo) por forma a que o individuo saiba quem usa o mesmo aplicativo para além dele. 
 
No entanto, como o individuo sabe que foi "combinado" com a pessoa correta?  
Ou, Que a empresa não o encontrou com outra pessoa (por exemplo, um agente de inteligência)?  
Isto é especialmente importante na primeira vez em que, o individuo, é "correspondido". 
Alguns aplicativos, permitem que o utilizador adicione manualmente um contato sem precisar de confiar 
em terceiros que correspondam corretamente a ele. Isto acontece quando duas pessoas digitalizam o 
código QR, uma, da outra. Por exemplo: a app, ‘Threema’ faz isso muito bem. 
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Esse método, também tem a vantagem de que, o utilizador, não necessita de fornecer o número de 
telefone ou endereço de email à empresa. Dessa forma, poderá adicionar pessoas anonimamente, 
aumentando assim a sua privacidade. 
 
Vermelho = Não. 
Verde = sim. 
 
O utilizador pode verificar manualmente as impressões digitais dos contatos? 
Para garantir que o utilizador esteja, conectado e em conversação, com quem acredita que é, é importante 
que os aplicativos ofereçam suporte à verificação das impressões digitais dos utilizadores. Uma impressão 
digital é uma representação da identidade do utilizador vinculada às suas chaves de criptografia. Se o 
utilizador não conseguir verificar manualmente as impressões digitais no aplicativo – por ex; digitalizando 
um código QR, publicando a sua impressão digital ou enviar a sua impressão digital por outro meio, ou 
simplesmente lendo-a por telefone -, as suas mensagens poderão ser interceptadas pelo que é chamado de 
Ataque "homem-no-meio (MITM)". 
Leia o seguinte exemplo:  A Alice está a enviar mensagens para o Rui. Bem, ela acha que manda mensagens 
para o Rui; mas, na verdade, ela está a enviar mensagens para a Maria, que as lê, e depois as transmite 
para o Rui. Nem a Alice nem o Rui, se estavam aperceber de que isso estava acontecer. 
A verificação de impressões digitais garante que tal não ocorra. 
 
Vermelho = Não. 
Verde = Sim. 
 
O diretório de serviço pode ser modificado para ativar um ataque MITM (especialmente ao adicionar um 
contato pela primeira vez)? 
Ao usar a maioria dos aplicativos de mensagens, o utilizador deve ou poderá fornecer um número de 
telefone, nome de utilizador ou endereço de email. Se um amigo seu tiver esse número de telefone ou 
endereço de email na lista de contatos dele, o aplicativo poderá adicionar automaticamente seu amigo aos 
seus contatos no próprio aplicativo. (Ou talvez você precise adicionar o nome de utilizador manualmente.) 
É dessa forma, que esses aplicativos de mensagens conseguem identificar se, algum amigo ou grupo de 
amigos, está a utilizar a app. 
Ao adicionar um contato pela primeira vez, é possível que um serviço de diretório possa "correspondê-lo" à 
pessoa incorreta, maliciosamente ou por engano. Isso pode significar que, enquanto o utilizador acredita, 
de boa fé, que está a conversar com um amigo, na verdade está a conversar com uma, ‘agência de 
inteligência’. A verificação manual da impressão digital, ‘Emissor/Receptor’, não suscitaria preocupações, já 
que a agência de inteligência usaria uma impressão digital válida. 
Essa é uma das formas pelas quais a, ‘Threema’, conseguiu absolutamente identificar, ‘identificações 
mútuas’ sem um serviço de diretório. Cada pessoa pode digitalizar um código QR no aplicativo - estando 
fisicamente no mesmo local ou publicando o seu código QR em qualquer lugar da Internet. Cada pessoa 
pode adicionar manualmente a outra sem a necessidade do serviço de diretório. 
Da mesma forma, um serviço de diretório, significa que um dispositivo de terceiros pode ser confiável. A 
mesma funcionalidade que permite ao ‘iMessage’ enviar todas as ‘suas’ mensagens para todos os ‘seus’ 
dispositivos autorizados, no entanto, também pode ser usada para enviar todas as ‘suas’ mensagens para 
um dispositivo não confiável sem o seu conhecimento. 
 
Breve nota: Essa é sem dúvida a maior fraqueza de ‘todos’ os aplicativos de mensagens. Mesmo que o 
utilizador adicione, manualmente, um contato.  
Para além disso, o utilizador deve se certificar que, o serviço de diretório não está a executar algo de 
malicioso. Por exemplo; um 'código malicioso', pode adicionar um dispositivo não autorizado à conta do 
utilizador, concedendo assim, ao outro utilizador, o acesso à 'sua' conta, mesmo que a associação seja 
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temporária, ou possuir varios dispositivos associados. Esta, é uma das principais razões para que, o 
utilizador possa ser alertado caso existam alterações das impressões digitais. De igual modo, é importante 
que o lado do ‘Sistema’ do servidor também seja de código aberto. 
Vermelho = Sim, os serviços de diretório podem ser usados para, ‘MITM’ numa conversa, ‘ativa’. 
Não estam contempladas outras opções; todos os aplicativos têm de confiar num serviço de diretório 
centralizado. 
 
 
O utilizador é notificado se a impressão digital de um contato for alterada? 
A impressão digital de um contato é alterada quando:  o utilizador reinstala o aplicativo sem efectuar o 
backup do seu ID e chave de criptografia. Se o ID e a chave de criptografia não tiverem sido copiados ou o 
equipamento, por ex; telemóvel, computador etc., tenham sofrido uma reinstalação (total) do sistema, o 
update ou upgrade do sistema não está contemplado, nesse caso, o aplicativo irá gerar novamente uma 
nova ID e chave de criptografia, representada por uma impressão digital. Portanto, uma nova impressão 
digital será gerada. 
No entanto, a nova impressão digital de um contato também pode ser um sinal de um ataque 'homem-no-
meio' (MITM). Portanto,o utilizador deverá  verificar novamente os seus contatos, e verificar, igualmente, 
se a 'impressão digital alterada' consta do contacto que eles possuirem a seu respeito. 
 
Vermelho = Não. 
Amarelo = Por vezes, em circunstâncias específicas. (A ‘Wire’ efetua esse procedimento, uma vez que o 
utilizador tenha já efetuado essa verificação, mesmo que apenas a um contato ‘único’ ou de todos os 
contatos.) 
Verde = Sim. 
 
Existem informações pessoais (por ex; número de telefone telemóvel, endereço de e-mail, lista de 
contatos etc.) que estejam em hash? 
Se os dados estiverem em hash, é ilegível para as empresas. Se, por exemplo, um número de telefone é um 
‘hash’, é dada uma representação única e irreversível que é essencialmente sem sentido. Cada número de 
telefone terá, sempre, uma representação exclusiva (hash). 
Este método pode ser utilizado para proteger as listas de contatos. Em vez de fazer upload de uma lista dos 
contatos, é mais seguro fazer o upload de um hash de cada contato. Se um dos ‘seus’ contatos possuir o 
mesmo aplicativo, o ‘seu’ número de telefone com hash nos seus contatos corresponderá ao número de 
telefone com hash nos servidores da empresa. 
 
Na verdade, não é necessário que as empresas tenham informações pessoais para um aplicativo de 
mensagens seguro. (A ‘Threema’, é um exemplo.) No entanto, aplicativos como o ‘Signal’ usam números de 
telefone como um ID exclusivo (e enviam um SMS para ativar o aplicativo). 
 
Vermelho = Nenhuma informação pessoal identificável é ‘hash’. 
Amarelo = Uma quantidade limitada de informações de identificação pessoal (números de telemóvel) não 
é hash. Todas as outras informações, incluindo contatos, são hash. 
Verde = Todas as informações de identificação pessoal estão em hash. 
 
O aplicativo gera e mantém uma chave privada no próprio dispositivo? 
Para a criptografia de, ‘ponta-a-ponta’, a chave de criptografia deve ser gerada e mantida no próprio 
dispositivo. Se uma empresa tiver acesso à chave de criptografia, esta, não é segura. 
 
Vermelho = Não. 
Verde = Sim. 
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As mensagens podem ser lidas pela empresa? 
Isto é fortemente, auto-explicativo. Para os aplicativos que podem gerar mensagens não criptografadas e 
criptografadas (por ex: Telegram, Google, Allo etc.). 
 
Vermelho = Sim (todas). 
Amarelo = Muito provável. Há uma quantidade significativa de evidências que indicam que a empresa pode 
realmente ler as mensagens. 
Verde = Não. 
 
O aplicativo aplica sigilo direto perfeito? (No nível de criptografia da mensagem, não ao transporte através 
de redes.) 
Cada mensagem enviada deve ser protegida por uma chave de criptografia exclusiva (geralmente chamada 
de chave de sessão). Dessa forma, se a chave de criptografia do dispositivo for comprometida, ela não 
comprometerá necessariamente as mensagens anteriores (que teriam sido criptografadas com uma chave 
de criptografia exclusiva). 
 
Vermelho = Não. 
Verde = Sim. 
 
O aplicativo criptografa metadados? 
Os metadados podem incluir a data e hora em que a mensagem foi enviada, sua localização e para quem 
foi enviada a mensagem. (Basicamente, qualquer informação sobre as informações que o utilizador envia.)  
Isto é importante porque esses dados podem revelar muito sobre o individúo. De igual modo, aquando 
direcionado pelas agências de segurança, (policia, por exemplo). 
 
Vermelho = Não. 
Amarelo = a maioria dos metadados é criptografada. No entanto, algumas informações (em grande parte, 
sem importância) são mantidas pela empresa. 
Verde = Sim. 
 
O aplicativo usa TLS / Noise para criptografar o tráfego de rede? 
É importante que toda a comunicação entre o aplicativo e os servidores seja criptografada pela Internet. 
Essa é a mesma tecnologia que os bancos, o Google etc. utilizam. 
 
Vermelho = Não. 
Verde = Sim. 
 
O aplicativo usa a fixação de certificados? 
Isto garante que as conexões TLS só ocorram entre o aplicativo e os servidores da empresa. 
Especificamente, o aplicativo confia apenas nos certificados TLS provenientes da empresa (as chaves 
públicas desses certificados específicos são "afixadas" no aplicativo). 
 
Vermelho = Não. 
Verde = Sim. 
 
O aplicativo criptografa dados no dispositivo? (apenas foram avaliados, iOS e Android) 
A criptografia de dispositivos (e os dados na memória quando os dispositivos estão bloqueados) é 
importante para que os dados neles existentes, não possam ser lidos sem a senha correta. No iOS, isto 
pode ser alcançado através da API de proteção de dados da Apple. No Android, parece que a criptografia 
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baseada em arquivo - a parte que criptografa os dados na memória quando os dispositivos estão 
bloqueados - está disponível apenas no "Nougat". 
Observação: No, iOS, confirma-se de que, a classe correta de proteção de dados é utilizada para cada 
aplicativo. O padrão para dados de terceiros é criptografá-los; no entanto, isto pode vir a ser substituído, 
no futuro. 
 
Vermelho = Não. 
Verde = Sim. 
 
O aplicativo permite uma forma secundária de autenticação? 
Alguns dos aplicativos fornecem uma forma secundária de autenticação - uma senha / código ou uma 
impressão digital. Isso fornece um nível extra de controlo de acesso aos dados mantidos no aplicativo. 
Observe que: apenas considerei a funcionalidade quando o utilizador abre/inicia o aplicativo, não quando 
acede a ‘salas de conversa’, ou configurações específicas no aplicativo. 
 
Vermelho = Não. 
Verde = Sim. 
 
As mensagens são criptografadas quando o backup é feito na nuvem (Cloud)? 
Alguns aplicativos oferecem criptografia de, ponta-a-ponta, que não criptografa as mensagens quando o 
backup é feito na nuvem. Por exemplo, as mensagens do ‘Whatsapp’ são armazenadas em texto não 
criptografado (legível pelo Facebook) quando o iCloud é utilizado para efetuar o backup de um dispositivo. 
A Apple criptografa os dados de backup no iCloud, mas possui uma cópia da chave de criptografia (e, 
portanto, pode ler os backups, incluindo o iMessages). Sabe-se que: a aplicação da lei, segue os dados de 
backup quando armazenados numa empresa. 
Nota: Se uma empresa (supondo que seja a, Apple) tiver acesso à chave de criptografia, classificarei como, 
"Não". 
 
Vermelho = Não. 
Verde = Sim. 
 
A empresa regista, carimbos de data / hora / endereços IP? 
Algumas empresas (por exemplo, Whatsapp) retêm informações de data e hora das mensagens. 
 
Vermelho = Não. 
Amarelo = Algumas informações de carimbo de data / hora / endereço IP são armazenadas, embora não 
sejam armazenadas para cada mensagem enviada. 
Verde = Sim. 
 
 
Teve lugar alguma auditoria de código recente e uma análise de segurança independente? 
É importante que cada aplicativo tenha sido testado independentemente. Qualquer pessoa pode criar um 
sistema que eles próprios não possam ‘quebrar’. Isto também pode nos ajudar a confiar em aplicativos de 
fontes fechadas, como o ‘Threema’ e ‘Wickr’. 
 
Vermelho = Não. 
Verde = Sim. 
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O design está bem documentado? 
É importante que os clientes, APIs, servidores, directórios de servidores e algoritmos de mensagens sejam 
projetados corretamente. A publicação de documentos de, ‘design’, permite que os especialistas 
verifiquem se todos foram projetados corretamente. 
Breve nota: Mesmo entre os aplicativos que classifiquei como, "Um pouco", existe uma grande diferença 
no nível de documentação. Tentarei futuramente, definir melhor esta caracteristica. 
 
Vermelho = Não se encontra disponível muita documentação. 
Amarelo = Um pouco. Alguma documentação é fornecida. 
Verde = Sim, é fornecida documentação - para clientes, APIs, servidores, directórios de servidores e 
algoritmos de mensagens. 
 
O aplicativo possui mensagens auto-destrutivas? 
Isto significa que as mensagens serão excluídas automaticamente após um certo período de tempo. 
Pessoalmente, considero que adiciona pouco à privacidade, uma vez que é trivial capturar, ‘print-screens’, 
das mensagens. 
No entanto, vejo alguns casos, em que se possa fazer uso: 
 

1) Quando envia, a um contato, uma informação da qual não deseja que esteja disponível para 
‘sempre’ (por exemplo, uma chave / password / código / PIN etc., pré-compartilhada) e  

2) garantindo que certas partes/trexos das conversas/mensagens, sejam removidas automáticamente. 
 
Vermelho = Não. 
Verde = Sim. 
 
 
 

_____________________________ 
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Estrutura e metodologia utilizada no processo de avaliação: 
(A estrutura e metodologia deriva, em grande parte, da famosa, ‘SABSA Framework’) 

2016/2017/2018/2019 
 
 

 

  Ativos (Quais) Motivação (Porquê) Processo (Como) Pessoas (Quem) Localização (Onde) Tempo (Quando) 

 

 

 

 

Arquitetura 

contextual 

Metas e decisões de 

negócios 

Risco do negócio Meta dos Processos de 

Negócios 

Governança de Negócios Geografia de 

Negócios 

Dependência do 

tempo de negócios 

Valor do negócio; 

Taxonomia de ativos de 

negócios, incluindo 

metas e objetivos, 

fatores de sucesso e 

Metas. 

Inventário de oportunidades e 

ameaças. 

Cadeia de valor comercial; 

Capacidades de Negócios. 

Estrutura Organizacional e 

Expansão Empresarial. 

Inventário de 

Edifícios, Locais, 

Territórios, 

Jurisdições, etc. 

Dependências de 

tempo das metas de 

negócios e criação de 

valor. 

 

 

 

 

Arquitetura 

conceitual 

Estratégia de Valor 

Comercial e 

Conhecimento 

Estratégia e Objetivos de Gestão 

de Riscos 

Estratégias para garantia de 

processos 

Segurança e Governança 

de Riscos; Estrutura de 

Confiança 

Estrutura de 

domínio 

Estrutura de Gestão de 

Tempo 

Taxonomia e perfil dos 

atributos de negócios 

Objetivos de capacitação e 

controlo; Arquitetura de políticas; 

Categorias de risco; Estratégias de 

Gestão de Riscos; Arquitetura de 

risco; Estrutura de Modelagem de 

Riscos; Políticas de Gestão de 

Riscos da Estrutura de Garantia. 

Inventário de todos os 

processos operacionais; 

Estrutura de Mapeamento de 

Processos; Estratégias 

arquitetónicas para mapas e 

serviços de processos de TI. 

Proprietários, Depositários 

e Utilizadores, Prestadores 

de Serviços e Clientes; 

Estrutura de modelagem de 

confiança e Relações de 

confiança. 

Mapas de conceito 

e estrutura de 

domínio de 

segurança. 

Estrutura de gestão de 

risco (ciclo da vida); 

atributo, Calendário e 

Horários de Metas de 

Desempenho. 

 

 

Informação de Ativos. Políticas de Gestão de Riscos. Processamento de mapas e 

serviços. 

Relações de Confiança. Mapas de domínio. Calendário e 

Timetables. 

https://sabsa.org/
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  Ativos (Quais) Motivação (Porquê) Processo (Como) Pessoas (Quem) Localização (Onde) Tempo (Quando) 

Arquitetura 

Lógica 

Inventário de ativos de 

informação; Modelo de 

Informação do Negócio. 

Modelos de Risco; Políticas de 

Domínio; Critérios de Garantia. 

Fluxos de informação; 

Transformações funcionais; 

Arquitetura Orientada a 

Serviços; Catálogo de Serviços; 

Funcionalidade e serviços de 

aplicativos. 

Autoridades de domínio; 

Esquema de entidade; 

Perfis de privilégio; 

Modelos de relação de 

confiança. 

Definições de 

domínio; 

Associações entre 

domínios; e 

interações. 

Horários de início, 

duração e prazos. 

 

 

Arquitetura 

Física 

Ativos de dados. Práticas de Gestão de Riscos. Mecanismos de processo. Interface Humana. Infraestrutura. Programação de 

processamento 

Dicionário de dados e 

inventário de 

dispositivos de 

armazenamento de 

dados. 

Regras e procedimentos de gestão 

de riscos; Metadados de risco. 

Procedimentos de trabalho; 

Software de aplicação; 

Middleware; Sistemas; 

Mecanismos de segurança; 

Pontos de controlo do 

processo. 

Interface de utilizador para 

sistemas de negócios; 

Sistemas de identidade e 

controlo de acesso 

Espaços de 

trabalho; 

Plataformas de 

host, layout de 

dispositivos e 

serviços. 

Cronometragem e 

Sequenciamento de 

Processos e Sessões. 

 

 

 

 

Arquitetura de 

componentes 

Ativos dos components. Componentes e serviços de 

gerstão de riscos. 

Componentes e padrões do 

processo. 

Entidades humanas; 

Componentes e padrões. 

Componentes e 

padrões do 

localizador. 

Componentes e 

padrões de 

sincronismo e 

sequência de passos. 

Produtos e ferramentas, 

incluindo repositórios 

de dados e 

processadores. 

Ferramentas de análise de risco; 

Registos de Risco; Ferramentas de 

monitoramento e relatórios de 

risco. 

Ferramentas e protocolos para 

entrega de processos; Produtos 

de aplicação. 

Identidades; Descrições de 

emprego; Papeis; Funções; 

Ações e listas de controlo 

de acesso. 

Nodes, endereços e 

outros 

localizadores; 

Configuração de 

components. 

Time Schedules; 

Relógios, 

Temporizadores e 

Interrupções. 

 

 

 

Gestão de Entrega e 

Continuidade. 

Gestão de Risco Operacional Geestão de entrega de 

processos. 

Governança, 

Relacionamento e Gestão 

de Pessoas. 

Gestão de 

localização. 

Gestão de Tempo e 

desempenho. 
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  Ativos (Quais) Motivação (Porquê) Processo (Como) Pessoas (Quem) Localização (Onde) Tempo (Quando) 

 

Arquitetura de 

Gestão 

Avaliação de risco; 

Monitoramento e 

relatórios de riscos; 

Tratamento de Risco. 

 

Avaliação de risco; Monitoramento 

e relatórios de riscos; Tratamento 

de Risco. 

Gestão e suporte de sistemas, 

aplicativos e serviços. 

Gestão e suporte de 

relacionamentos 

corporativos estendidos 

também à empresa. 

Gestão de Edifícios, 

Sites, plataformas e 

redes. 

Gestão de Calendário 

e Timetable. 
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Referências 
 

 

SABSA 

https://sabsa.org/ 

Musical-ly 

https://www.muscdn.com/ 

ByteDance technology co. Ltd 

https://www.bytedance.com/en 

Douyin 

https://www.douyin.com/ 

TikTok 

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en 

Five Eyes 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_Cinco_Olhos 

China Telecom - London 

https://www.chinatelecomeurope.com/ 

ZOOM  -  Managing Contacts 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115004055706-Managing-Contacts 

Facebook  -  Facebook Transparency Report 

https://govtrequests.facebook.com/ 

WIRE - Legal - Explaining the important 

https://wire.com/en/legal/#privacy 

Wickr’s Messaging Protocol 

https://wickr.com/wickrs-messaging-protocol/ 

Wickr’s Code an implementation of the Wickr Secure Messaging Protocol in C language 

(GitHub) - https://github.com/WickrInc/wickr-crypto-c 

Wickr’s Core Crypto Goes Public 

https://wickr.com/wickrs-core-crypto-goes-public/ 

INFOSEC Backdoors NSA 

https://resources.infosecinstitute.com/nsa-bios-backdoor-aka-god-mode-malware-part-2-

bulldozer/ 

'Hub-GDPR da União Europeia', relativamente a todos os Projetos que, atualmente, utilizam 

'dados pessoais',entre outros, para combater SARS-CoV-2. 

https://gdprhub.eu/index.php?title=Projects_using_personal_data_to_combat_SARS-CoV-2 

https://sabsa.org/
https://www.muscdn.com/
https://www.bytedance.com/en
https://www.douyin.com/
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_Cinco_Olhos
https://www.chinatelecomeurope.com/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115004055706-Managing-Contacts
https://govtrequests.facebook.com/
https://wire.com/en/legal/#privacy
https://wickr.com/wickrs-messaging-protocol/
https://github.com/WickrInc/wickr-crypto-c
https://wickr.com/wickrs-core-crypto-goes-public/
https://resources.infosecinstitute.com/nsa-bios-backdoor-aka-god-mode-malware-part-2-bulldozer/
https://resources.infosecinstitute.com/nsa-bios-backdoor-aka-god-mode-malware-part-2-bulldozer/
https://gdprhub.eu/index.php?title=Projects_using_personal_data_to_combat_SARS-CoV-2
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United States Foreign Intelligence Surveillance Court - Washington, D.C. 

https://www.fisc.uscourts.gov/sites/default/files/Misc%2013-04%20Motion-9.pdf 

Pan-European project seeks to create standards for app-based contact tracing 

https://www.privacyinternational.org/examples/3608/pan-european-project-seeks-create-

standards-app-based-contact-tracing 

Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing 

https://www.pepp-pt.org/ 

PEPR PT- online manifesto 

https://404a7c52-a26b-421d-a6c6-

96c63f2a159a.filesusr.com/ugd/159fc3_878909ad0691448695346b128c6c9302.pdf 

 

 

APPLE 

Google and Apple Contact Tracing Framework 

https://covid19-static.cdn-apple.com/applications/covid19/current/static/contact-

tracing/pdf/ContactTracing-BluetoothSpecificationv1.1.pdf 

Privacy-Preserving Contact Tracing 

https://www.apple.com/covid19/contacttracing/ 

Privacy-safe contact tracing using Bluetooth Low Energy 

https://www.blog.google/documents/57/Overview_of_COVID-

19_Contact_Tracing_Using_BLE.pdf 

Contact Tracing - Cryptography Specification  

https://covid19-static.cdn-apple.com/applications/covid19/current/static/contact-

tracing/pdf/ContactTracing-CryptographySpecification.pdf 

Contact Tracing -Framework Documentation (API)  

https://covid19-static.cdn-apple.com/applications/covid19/current/static/contact-

tracing/pdf/ContactTracing-FrameworkDocumentation.pdf 

 

_____________________________________ 
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