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A 1ª Conferência Nacional sobre Segurança Informática nas Organizações (SINO'2005) realiza-se nos dias 7 e 8 de Novembro de 
2005 na Covilhã. Organizada pelo Departamento de Informática da Universidade da Beira Interior, com o patrocínio da FCCN 
Fundação para a Computação Científica Nacional, e da Ordem dos Engenheiros - Colégio de Engenharia Informática. Na 
SINO’2005 procurar-se-á criar um fórum privilegiado de discussão das principais questões inerentes à segurança 
informática. Congregando num único espaço, especialistas, investigadores, consultores, administradores de sistemas, 
responsáveis pela segurança, empresas e instituições, procura-se contribuir para melhorar e aprofundar o conhecimento 
geral sobre a temática. Actualmente a segurança nas organizações passa em grande medida pela segurança informática, pelo 
que esta, é de especial relevância para as organizações. São objectivos da conferência: contribuir para a divulgação da 
investigação realizada em Portugal; proporcionar um espaço de debate das novas tendências e metodologias para a 
segurança de sistemas e redes; partilhar experiências e práticas na aplicação da segurança; contribuir para a criação 
sinergias entre entidades, nomeadamente entre a Industria e as Universidades; e finalmente, contribuir para a sensibilização 
para a segurança em geral e em particular no âmbito das organizações. 
Tópicos da Conferência 
As contribuições deverão ser enquadradas nas seguintes temáticas: 
• Gestão do Risco 
• Políticas de Segurança 
• Protocolos de Segurança em TCP/IP 
• Criptografia 
• Ameaças, Vulnerabilidades e Ataques 
• System Hardening  
• Segurança de Infra-estruturas 

• Firewalls 
• Honeypots  
• Segurança nos Acessos 
• Sistemas de Detecção de Intrusões 
• Vírus, Worms e Código Malicioso 
• Código Seguro 
• Resposta a Incidentes 

• Engenharia Social 
• Segurança em Redes sem Fios 
• Filtragem de Conteúdos 
• Monitorização 
• Auditorias de Segurança 
• Contramedidas 
• Emergência e Disaster Recovery 

Tutoriais e Workshops 
A submissão de propostas de Tutoriais e Workshops deve ser enviada directamente por email para sino@di.ubi.pt. 

Instruções para os Autores 
Os artigos submetidos devem descrever trabalho inovador e significativo, sendo encorajados artigos que descrevam trabalho em
curso, desenvolvimentos recentes e sugestões para direcções futuras. De modo a incentivar a interacção entre a Academia e a
Indústria são encorajadas submissões que reflictam esse facto. Os artigos devem ser submetidos por email para sino@di.ubi.pt. 
Todos serão sujeitos a um rigoroso processo de revisão, de modo a garantir a qualidade dos artigos aceites, e consequentemente,
do programa da conferência. Será dada especial atenção às versões finais de forma a garantir que estas incorporem os comentários
dos revisores. Os artigos aceites serão publicados nas actas da conferência e devem utilizar o formato disponibilizado no site
(http://sino.di.ubi.pt/sino2005.doc http://sino.di.ubi.pt/sino2005.tex). Aos autores dos artigos aceites será solicitado o envio da
declaração de cedência de direitos de autor (http://sino.di.ubi.pt/sino2005direitos.pdf) quando enviarem a versão final. 

Datas Importantes (Prorrogação dos Prazos) 

Data limite para submissão de artigos: 26 de Setembro de 2005 
Data limite para apresentação de propostas de Tutoriais e Workshops: 26 de Setembro de 2005 
Notificação aos autores: 11 de Outubro de 2005 
Entrega da versão final dos artigos aceites: 14 de Outubro de 2005 
Comissão de Programa Provisória 
Presidente 
Mario Freire, Universidade da Beira Interior 
Membros 
Alexandre Santos, Universidade do Minho 
André Zuquete, Universidade de Aveiro 
Edmundo Monteiro, Universidade de Coimbra 
Eurico Carrapatoso, Universidade do Porto 
Fernando Boavida, Universidade de Coimbra 
João Claro, Sybari Software 
Joaquim Arnaldo Martins, Universidade de Aveiro 
José Alegria, PT Prime / PT Comunicações 
José Legtheaux Martins, Universidade Nova de Lisboa 
José Luís Oliveira, Universidade de Aveiro 
Mário Freire, Universidade da Beira Interior 

 
 
Mira da Silva, IST Mira da Silva, IST 
Paulo Carvalho, Universidade do Minho 
Paulo Guedes, ParaRede/IST 
Pedro Veiga, Universidade de Lisboa 
Rui Cardoso, Universidade da Beira Interior 
Rui Valadas, Universidade de Aveiro 
Susana Sargento, Universidade de Aveiro 
Victor Santos, Microsoft 
Organização 
Filipe Soares, Universidade da Beira Interior 
João Gomes, Universidade da Beira Interior 
Mario Freire, Universidade da Beira Interior  
Rui Agostinho, Universidade da Beira Interior 
Rui Cardoso, Universidade da Beira Interior  
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