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Lisboa, 13 February 2020 – Numa assumida estratégia de crescimento orgânico, por contratação ou por incorporação de
outras actividades, e de consolidação do seu posicionamento de mercado enquanto única empresa de Consultoria
exclusivamente focada em Governance, Risk & Compliance em matérias de Segurança de Informação, Continuidade de
Negócio, Gestão de Risco, Privacidade e Gestão de Serviços, a Focus2Comply anuncia novas integrações: António Brás
Monteiro como membro do Advisory Board, Cristina Pereira da Silva como Senior Consultant na área de Management
Systems e Daniel Jorge Ferreira como responsável pela área global de Cybersecurity & IT Risk Management, acumulando
com as funções de Managing Partner da Focus2Comply em Angola.

“Cada vez mais, sentimos que faz sentido a existência de um player que aposte claramente numa presença consolidada e de
médio/longo prazo nesta nossa área de actuação. São preocupações recorrentes para as organizações nossas clientes e
associadas à própria matriz da nossa empresa e por isso não faz sentido, pelo menos para nós, ter uma postura oportunística
e de posicionamento ad-hoc, com recursos subcontratados que não garantam a continuidade do nível de serviço de longo
prazo que queremos prestar e muito menos, a idoneidade com que estes temas merecem ser endereçados”, comentou, Luis
Lobo e Silva, Managing Partner da Focus2Comply.
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António Brás Monteiro é licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade
Católica Portuguesa e concluiu diversos cursos pós-graduados como o de “Política
Comum de Segurança e Defesa” do European Security and Defence College através
da War Studies University, “Inovação, ética e segurança” da Delft University of
Technology, “Cibersegurança e Gestão de Crises no Ciberespaço” do Instituto da
Defesa Nacional e da Academia Militar, “Gestão de Crises” e “Contraterrorismo”
ambos pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, bem como os
cursos oferecidos pelo Gabinete Nacional de Segurança. Foi-lhe concedida também a
credenciação ‘NATO SECRET’ pela Autoridade Nacional de Segurança. Chegou a ser
gestor de empresas detidas pela holding da Família Brás Monteiro, Gestprint SGPS, e
nos últimos anos trabalhou como oficial de ligação na SolvX, uma empresa de serviços de informações e segurança em
Bruxelas e, desde 2017, é gestor de projectos na empresa de defesa e segurança Tekever, onde já participou em estudos
NATO, em projetos da Agência Europeia de Defesa e em vários projetos de investigação e inovação, na área da segurança,
financiados pela Comissão Europeia no âmbito do programa H2020. Presta assessoria em questões políticas, regulatórias
e éticas relacionadas aos setores de defesa e segurança; é membro do conselho consultivo da IntellCorp, a primeira
empresa de Intelligence lusófona fundada por ex-oficiais de informações; membro do OSCOT (Observatório de Segurança,
Criminalidade Organizada e Terrorismo) e membro do conselho editorial da revista portuguesa “Segurança & Defesa”. É
ainda correspondente especial e editor português da revista 'European Security & Defence', a maior publicação paneuropeia de segurança e defesa em língua inglesa. Tem duas paixões: viajar e Land Rovers, e foi editor de duas publicações
dedicadas a estes temas. Para relaxar, pratica tiro desportivo. No futuro, sonha com uma expedição da Land Rover ao longo
da rota de David Livingstone.

Bem-vindo António!
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A Cristina Pereira da Silva é licenciada em Engenharia Química pelo IST e tem uma
Pós-Graduação em CiberSegurança e Gestão Lean. Auditora experiente em Gestão
Ambiental, Segurança e Saúde Ocupacional. A Cristina é certificada como
Encarregada de Proteção de Dados pela Irish Computer Society e auditora principal
do IRCA para ISO/IEC 27001. Nos últimos anos, trabalhou como Diretora de
Segurança da Informação e Encarregada de Proteção de Dados numa empresa de
serviços e software de gestão documental, bem como Consultora em Segurança da
Informação. É também Auditora de Segurança da Informação credenciada pela SGS
Iberia. Há mais de 20 anos trabalha na implementação de sistemas de gestão de
Qualidade (ISO 9001), Saúde e Segurança (OHSAS 18001), Segurança da Informação
(ISO 27001) e certificação de produtos. Trabalhou como COO numa empresa de TI, responsável pela coordenação de várias
equipes (Reino Unido, Moçambique, Portugal e Romênia). Também trabalhou como Auditora de Saúde e Segurança
Ocupacional num grande grupo de retalho nacional. Na indústria, exerceu funções como Diretora de Fábrica/Laboratório,
responsável pela Garantia da Qualidade.

Bem-vinda Cristina!
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O Daniel Jorge Ferreira tem mais de 15 anos de experiência na área de tecnologia
da informação. É licenciado em Ciência da Computação e tem mestrado com tese e
dissertação em ROSI (Retorno do Investimento em Segurança) como medida de
prevenção na segurança da informação das organizações". Foi quadro da GNR, na
Escola Prática para ministrar aulas e posteriormente no Comando Geral para a área
de Administração de Sistemas e Redes, participando do início da RNSI e SIRESP. Foi
responsável pela área de Service Desk e Suporte (1ª e 2ª linhas) a clientes
empresariais, num operador de telecomunicações de referência nacional, onde
passou a ampliar as suas competências na área de Governance e Segurança.
Colaborou ainda na eSPap na área de Governance e ISO20000. Desde 2014 que
trabalha entre Angola e Portugal, em projetos relacionados com GRC (Governance, Risk & Compliance). Implementou e
projetou o Plano de Continuidade de Negócios para o Turismo de Portugal, o plano de Disaster Recovery para o IAPMEI e,
em seguida, ISO27001 e GDPR para o LNEG. Também é formador na área de ISO27001, BPM, ITIL e CobIT. Várias
certificações profissionais: CISA, CISSP, CISM, CRISC, ISO20000SM, ITIL, ISO22301, ISO27001 e ISO27005, ISO31000,
NIST800-xx e Blockchain. O Daniel é o único membro português da Certified Information Security nos EUA. Colabora ainda
com a ISACA como revisor especialista em artigos sobre gestão de dados, governance e segurança de dados. Tem um livro
escrito sobre ITSM e a estratégia a ser usada e implementada. Participou ainda recentemente como revisor especialista no
white paper da ISACA sobre o tema: "Repensando a Governance e o Gestão de Dados".

Bem-vindo Daniel!
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Sobre a Focus2Comply
A Focus2Comply é uma empresa de capitais portugueses, fundada em Janeiro de 2015 e que resulta da
consolidação de competências processuais e tecnológicas, na aplicação de boas práticas no âmbito de gestão
da Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade da Informação.
Premissa: Endereçar as matérias de Governance, Risk & Compliance de forma holística Pessoas-ProcessosTecnologia
A adopção de boas práticas, a gestão de actividades e sistemas de acordo com standards internacionais, a
transparência da Governação e a capacidade de declarar Conformidade com referenciais de excelência, são cada
vez mais, críticos requisitos das organizações face ao paradigma actual das novas regulamentações, das novas
tecnologias, da melhoria da competitividade e da necessidade intrínseca de retorno a todos os stakeholders.
Gestão de Risco e de Privacidade, Gestão de Dados Pessoais e Segurança da Informação, Continuidade de
Negócio e Disponibilidade de infra-estruturas de Redes e Comunicações, são alguns dos temas a que a
Focus2Comply se dedica, mediante uma organização de 3 áreas de competência, Management Systems |
Cybersecurity & IT Risk | Core IP e disponibilizando os serviços numa matriz de Audit | Consulting | Training.

Contactos
e-mail: operations@focus2comply.pt
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