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Rede de espionagem roubou dados 
do Ministério da Justiça

• Dois informáticos garantem ter conseguido infiltrar-
se numa rede de espionagem chinesa. O DN viu o 
resultado da investigação: são informações 
confidenciais do Ministério da Justiça, como 
palavras-passe, arquitectura das redes e códigos de 
acesso a bases de dados. Grandes empresas 
portuguesas, como EDP, PT e Brisa, também terão 
sido alvo de espionagem.

11 de Outubro de 2009



Semanário Expresso conseguiu 
entrar nos domínios informáticos 

do governo

• O Expresso fez a experiência e testou a fragilidade do 
sistema, isto é, a susceptibilidade de "envenenamento" 
do nameserver (servidor de nomes). Testou e 
conseguiu. À segunda tentativa, descobriu uma "porta" 
por onde se pode entrar na rede. Anote-se: o gov.pt é o 
domínio de todas as estruturas governamentais, 
incluindo a do primeiro-ministro e da Presidência do 
Conselho de Ministros, todos os ministérios e até o 
gabinete do secretário-geral do Sistema de Informações 
da República, o SIRP! Para se ser mais rigoroso, são 
138 as entidades que usam esse domínio, fazendo fé
na lista que está publicada no sítio do CEGER na 
Internet.

4 de Outubro de 2009



Hacker rouba dados
de milhões de clientes

dos hotéis Best Western

• Um hacker indiano invadiu, na quinta-feira, o sistema 
informático de reservas da cadeia de hotéis Best 
Western, roubando dados pessoais de milhões de 
clientes. 

• Os dados roubados, que incluem moradas, números de 
telefone, detalhes de cartões de crédito e local de 
emprego, foram vendidos através de uma rede 
controlada pela Máfia russa, por um valor que poderá
atingir os 3,5 mil milhões de euros.

Fonte: Wintech

26 de Agosto de 2008



Desmantelada Mega Rede
de Roubo de Identidades

• Uma rede composta por 11 pessoas dedicada ao roubo de 
identidades pessoais foi identificada e desmantelada pelas 
autoridades norte-americanas. Os criminosos são acusados do 
roubo e venda de mais de 40 milhões de números de identificação 
de cartões de crédito e dados pessoais.

• De acordo com as autoridades dos EUA, que acusam o grupo de 
conspiração internacional, a rede de hackers conseguiu infiltrar-se 
nos sistemas informáticos de pelo menos nove das principais 
cadeias de retalho norte-americanas, onde instalou um programa 
malicioso para roubar os dados pessoais dos seus clientes.

• O grupo era composto por três cidadãos norte-americanos e 
indivíduos oriundos da Estónia, Ucrânia, Bielorrússia e China e 
escondia a informação roubada em servidores localizados nos EUA 
e na Europa.

6 de Agosto de 2008



2 milhões de euros
roubados por phishing

• A Polícia Judiciária registou dois milhões de euros furtados em 
2008 por via de phishing, adiantou o inspector chefe Jorge Rafael 
Duque, do Departamento de criminalidade informática da PJ.

• Houve um «aumento exponencial dos casos de devassa por meios 
informáticos», explicou. O crime mais registado é o de burla 
informática (…) A par deste acréscimo, o responsável acrescenta 
que mudou o perfil dos piratas informáticos portugueses. «Já não 
são apenas estudantes. Agora temos um leque de idades até aos 
35 anos, incluindo quadros médios de empresas, pessoas de todas 
as classes sociais, o que deriva da generalização do uso da 
internet». Segundo o responsável, estes criminosos começam a ser 
reincidentes «e a reincidência tende a aumentar».

• Fonte: Wintech

19 de Maio de 2009



24 de Abril de 2009

PJ Apanha Autores de Phishing

• A Polícia Judiciária através da Unidade Nacional de Combate à
Corrupção (UNCC) contando com a colaboração de serviços de 
detecção de fraude bancária e de uma empresa comercial deteve 
em flagrante delito, na zona de Lisboa, dois indivíduos por burla 
informática relacionada com compras on-line na Internet, e 
constituiu um outro como arguido. Os detidos, sul-americanos, de 
25 e 26 anos de idade, efectuavam compras na Internet em sites 
portugueses, recorrendo a dados de cartões bancários de entidades 
portuguesas, sendo utilizado o modus operandi conhecido por 
"phishing" acedendo ilicitamente a contas bancários de clientes e 
nestas efectuavam as compras que posteriormente levantavam em 
lojas situadas em espaços comerciais da grande Lisboa. 
Conseguiram desta forma efectuar encomendas de mercadorias 
diversas, essencialmente produtos informáticos e Hi-Fi, no valor de 
dezenas de milhares de Euros. 



Conficker infecta 50 mil
computadores por dia

23 de Maio de 2009

• Symntec revelou um relatório onde afirma que os 
principais alvos dos virus são as grandes empresas.

• O Conficker está longe de estar controlado e infecta 
actualmente cerca de cinquenta mil computadores com 
sistemas operativos Windows cada dia que passa



30 de Abril de 2009

Hilton
com ficheiros secretos

do Sheraton

• A ASAE apreendeu no Hilton de Vilamoura ficheiros 
confidenciais com todo o plano de negócios do Sheraton 
Algarve.

• O Algarve está a ser alvo de uma réplica do processo de 
espionagem industrial que nos Estados Unidos está a gerar uma 
acesa guerra judicial entre dois gigantes dos hotéis, a Hilton e a 
Starwood. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 
(ASAE) apreendeu a 20 de Fevereiro no Hotel Hilton Vilamoura As 
Cascatas Resort um servidor informático no valor de €10 mil 
contendo informações confidenciais do Sheraton Algarve, marca 
hoteleira da Starwood



29 de Dezembro de 2008

Industrial Espionage escalates

• Sixty percent of office workers faced with redundancy or the sack 
admit they will take valuable data with them, if they could get away 
with it!
40% are downloading sensitive company secrets right now under 

their bosses nose in anticipation that they could lose their job. That’s 
the findings of a survey by IT security experts Cyber-Ark from 
research they carried out into “The recession and its effects on work 
ethics” amongst 250 office workers in London’s busy Canary 
Wharf. 40% of workers who admit to already downloading 
competitive corporate data will use it as a negotiating tool to secure 
their next post as they know the information will be very useful to 
future employers. Top of the list of desirable information that is 
currently being extracted from employers is the customer and 
contact databases, with plans and proposals, product information, 
and access / password codes all proving popular choices. HR 
records and legal documents were the least most favored data that 
employees were interested in taking



30 de Abril de 2009

Over a Third of Employees
Willing to Sell Company Data

• A survey commissioned by Infosecurity Europe has 
revealed that 37 percent of the questioned employees 
would consider handing over business records to third-
parties for the right incentive. This comes to strengthen 
the claim that insider threats are on the rise, which has 
also been amongst the conclusions outlined in other 
recent reports.

Fonte: Softpedia
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