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A partir de Segunda-feira, craques da
segurança da Web reúnem-se em Portugal
A OWASP começará a analisar em Albufeira os problemas actuais e emergentes de
segurança colocados pela utilização de aplicações baseadas na Web
De 3 a 7 de Novembro a Open Web Application Security Project (OWASP)
organiza, no Hotel Grande Real Santa Eulália, em Albufeira, o OWASP Summit
EU 2008, naquela que é uma das suas maiores reuniões mundiais.
A complexidade técnica e política das questões associadas à segurança da
informação não cessa de aumentar e reveste-se de interesse generalizado devido
ao seu impacto ao nível individual e das organizações.
Neste contexto este encontro vai juntar especialistas de todo o Mundo na área da
Segurança de Informação, em particular no domínio da Segurança em Aplicações
baseadas na Web, os quais irão apresentar e discutir as mais recentes ferramentas
e documentos desenvolvidos pela OWASP.
O OWASP Summit EU 2008 contará com:
 Presença de cerca de uma centena dos mais reputados especialistas
internacionais em segurança de informação,
 Apresentação das mais recentes e poderosas ferramentas e
metodologias abertas,
 Sessões de trabalho abertas à participação geral,
 Seminários técnicos e de negócio,
 Formação.

Sobre a OWASP
A Open Web Application Security Project (OWASP) é uma organização sem fins
lucrativos que trabalha para contribuir para a melhoria significativa da Segurança a
nível aplicacional.
A OWASP é uma comunidade aberta e independente e é líder a nível mundial em
termos de investigação e desenvolvimento na área da segurança aplicacional. No
âmbito da sua missão, concedeu recentemente bolsas e patrocínios no valor de
250,000 USD para projectos de investigação e desenvolvimento nesta área.

A OWASP surge consciente de que a gestão, preservação e protecção da
informação nuca foi tão crítica para as organizações e para as pessoas como agora.
E porque os ataques a que esta informação está sujeita evoluem de dia para dia, é
imperioso o desenvolvimento permanente de novas soluções de protecção, uma vez
que a tendência é para que a sociedade dependa cada vez mais, não só da
informação, mas da segurança com que é transaccionada.
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Sítio oficial do Summit: http://www.owasp.org/index.php/OWASP_EU_Summit_2008

Nota ao editor
A OWASP (Open Web Application Security Project) é uma comunidade aberta dedicada a
ajudar as organizações a desenvolverem, compararem, e a manterem aplicações que podem
ser confiáveis. Todas as ferramentas da OWASP, documentos, fóruns e delegações são livres
e abertas para todas as pessoas interessadas em oferecer segurança aplicacional.
A OWASP defende que a abordagem à segurança aplicacional deve ser realizada como
sendo um problema de pessoas, processos e tecnologias, porque as abordagens mais eficazes
para segurança aplicacional incluem melhorias em todas estas áreas.
A OWASP é uma nova forma de organização. A sua liberdade de quaisquer tipos de pressões
comerciais permite a divulgação de informação fiável, prática, e acessível sobre segurança
aplicacional. A OWASP não é afiliada de nenhuma empresa tecnológica, embora suporte a
utilização informada de tecnologias de segurança comerciais. À semelhança de muitos dos
existentes projectos de open‐source, o OWASP produz diversos tipos de materiais de uma
forma cooperativa e aberta.
A Fundação OWASP é uma entidade sem fins lucrativos que assegura o sucesso dos
projectos OWASP a longo prazo. O OWASP promove uma série de comunidades locais, sendo
que Portugal possui igualmente uma comunidade local de interesse no OWASP. Para mais
informações sobre o OWASP e os seus projectos consultar http://www.owasp.org. Para mais
informação sobre a comunidade OWASP nacional consultar:
- http://www.owasp.org/index.php/Portuguese.

