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Apresentação do Evento 
 
De 7 a 9 de junho decorreu a 8ª edição dos C-DAYS, promovida pelo Centro Nacional de 

Cibersegurança e com o alto patrocínio da Presidência da República, no Centro de 

Congressos do Estoril. O evento contou também com o apoio institucional da Câmara 

Municipal de Cascais e da Universidade do Porto. 

Foram três dias dedicados à partilha de conhecimento, promoção de debates e reflexão 

nas diversas matérias trazidas a palco por profissionais da área. Os temas foram 

grupados em seis áreas: Sociedade, Riscos e Conflitos, Ética e Direito, Economia, 

Inovação e Tecnologias Futuras e Políticas Públicas.  

A dimensão do evento estendeu-se ao longo de três salas, em que oradores nacionais e 

internacionais de cibersegurança ao nível do Estado, mas também da indústria, 

academia e sociedade civil partilharam perspetivas estratégicas, operacionais e 

técnicas no âmbito do mote da conferência.  

--- 

Dia 1: 7 de junho de 2022 

Sala 1 

Sessão de Abertura 

A Sessão de Abertura foi moderada por Rosa de Oliveira Pinto e Pedro Santos 

Guerreiro, e as boas-vindas foram dadas por Carlos Carreiras, presidente da Câmara 

Municipal de Cascais. Também esteve presente Lino Santos, coordenador do Centro 

Nacional de Cibersegurança.  

‘’Um mundo conectado depende da sua resiliência no ciberespaço’’, frisou Carlos 

Carreiras ao referir a velocidade a que informação chega aos cidadãos. Sendo a maior 

comunidade do mundo a de utilizadores da internet, são eles que fazem com que as 

sociedades avancem num caminho de pluralismo, fraternidade e esperança. Por isso, o 

Presidente da Câmara Municipal de Cascais mencionou a importância da formação das 

organizações na área da cibersegurança – algo que, lentamente, tem vindo a fazer 

parte dos investimentos das empresas para com os seus funcionários - e a necessidade 

de aumentar a literacia dos cidadãos quanto ao tema da segurança digital. 
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Por mais que a evolução tecnológica seja sinónimo de evolução das sociedades, há que 

ter atenção aos perigos, silenciosos e invisíveis, e tomar as devidas precauções – seja 

uma organização ou um indivíduo. ‘’Não são precisos exércitos para conquistar um 

país nem mísseis para destruir uma cidade. Um Homem basta para congelar uma 

empresa, paralisar um Governo ou levar o pânico a uma Nação inteira.’’, referiu 

Carlos Carreiras.  

Preparação e preocupação são palavras de ordem quando é utilizado o termo 

‘’ciberguerra’’. Ao contrário das I e II Guerras Mundiais, este é um conflito silencioso e 

que chega a todos os cantos do mundo numa questão de segundos.  Ao terminar o 

discurso na sessão de abertura, o autarca deixa o recado: ‘’A segurança é como a 

saúde: só percebemos a sua importância quando ela nos falta.’’, e apela a uma 

transição rápida dos órgãos de decisão, instituições públicas e organizações para 

mecanismos de segurança no ciberespaço. 

Foi ao longo dos últimos dois anos de pandemia que a cibersegurança tem vindo a 

ganhar um relevo (ainda maior) no espaço mediático, muito por causa da pandemia da 

Covid-19. O que é certo é que o número de crimes tem vindo a aumentar e, só no 

primeiro semestre de 2022, cinco grandes empresas foram alvo de pirataria 

informática, entre as quais operadoras de telecomunicações, hospitais, órgãos de 

comunicação social e laboratórios de análises. Lino Santos, destacou o papel da 

segurança no online num conceito apresentado: vulnerabilidade societal. Há que 

educar a sociedade para os riscos e dar-lhes as ferramentas para navegar em 

segurança. 

O crescente número de utilizadores da internet, a maior utilização de serviços e a 

maior digitalização de setores leva a um quadro de ameaças cada vez maior e mais 

complexas para o número atual de profissionais formados e especializados em 

cibersegurança em Portugal. Isto faz com que haja uma maior dificuldade em lidar com 

este tipo de problemas que não estão descritos nos regulamentos. No entanto, o 

coordenador do CNCS destaca a importância que documentações, como por exemplo 

o Regime Geral para a Proteção de Dados (RGPD) e o Regulamento de Inteligência 

Artificial, que indicam as regras de boa conduta e de avaliação de impacto em 

determinadas matérias, têm na sociedade. 
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Ao terminar, Lino Santos pede que o mote da 8ª edição dos C-Days, ‘’Apostar na 

Prevenção’’, seja aplicado da forma mais correta, tanto por pessoas coletivas como 

individuais, reforçando: ‘’Temos de deixar de usar como argumento dos bons e dos 

maus usos. Há que focar nos impactos e trabalhar para prevenir os [impactos] 

negativos.’’. 

 

Desinformação e a necessidade de um combate à disseminação de notícias falsas 

Com o acesso a informação ao segundo e o risco que esta rapidez trouxe, a 

Desinformação e a Necessidade de um Combate à Disseminação de Notícias Falsas 

foi um dos temas trazidos a palco no primeiro dia desta edição dos C-Days.  

O painel contou com a presença de Nélson Escravana, da INOV (Instituto de 

Engenharia de Sistemas e Computadores Inovação), Luísa Meireles, da agência Lusa e 

de Gustavo Cardoso, responsável pelo MediaLab do ISCTE  

Fake News é um dos termos utilizados para definir a desinformação. E hoje, qualquer 

um de nós pode enganar o outro, basta um clique ou apagar parte de uma mensagem 

importante, com o propósito de enganar. O combate à desinformação e à propagação 

de notícias falsas é um combate que ‘’nunca está ganho nem garantido’’.  

A agência de notícias Lusa foi o mais recente órgão de comunicação social a ser alvo de 

cibercrimes. Luísa Meireles começa a sua intervenção, precisamente, a relembrar os 

dois ataques – o primeiro a 14 de maio, que provocou instabilidade no sistema 

utilizado, e o segundo a 25 de maio de 2022 que manteve a agência offline durante 

quatro horas. 

Ao ser abordado o tema da inteligência artificial como uma das formas de combate à 

desinformação, a jornalista afirma que esse não será um meio para atingir o fim, mas 

que poderá ter alguma influência na solução.  

Para Gustavo Cardoso, a ‘’desinformação é a comunicação da comunicação’’ e que, 

com as mudanças no mundo, ‘’não há uma solução mágica para a desinformação’’. 

Alerta também para a necessidade de cada cidadão aprender a lidar com os recursos 

existentes para o combate à desinformação e adaptar-se àqueles que poderão existir 

no futuro. 
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Nélson Escravana, mencionou a necessidade de olhar para as fontes e para o 

conteúdo, alertando para o sentido de responsabilidade de cada um de nós para se 

informar online. Referiu que o caminho ainda é longo e considera que a tecnologia 

poderá ajudar na desinformação, sendo necessário aliá-la às pessoas e tirar partido do 

‘’efeito rede’’. Reforçou a necessidade de alargar a literacia da sociedade 

relativamente às TIC, de uma forma preventiva, crítica e alarmante para as ameaças da 

World Wide Web.  

 
 

Cibersegurança em Sistemas de Controlo Industrial  

Quando falamos de uma abordagem holística em cibersegurança, falamos de pessoas, 

tecnologias, processos e da forma como uma organização gere as políticas e 

abordagens à segurança da tecnologia. O primeiro Keynote da sala 1 contou com a 

presença de Paulo Pádua, da Siemens., onde partilhou a forma como a empresa atua 

neste campo.  

‘’Existem apenas dois tipos de empresas no mundo: aquelas que já foram atacadas e 

aquelas que não sabem’’, citou Paulo Pádua, mencionando a importância do trabalho 

conjunto em matéria de cibersegurança – inclusive, a Siemens começou a trabalhar 

desde cedo com parceiros, de forma a partilhar estratégias e ideias de segurança.   

A transparência é, no caso de muitas organizações, um assunto controverso. Há 

empresas que acham que não devem ser partilhados determinados dados, como por 

exemplo as vulnerabilidades, mas há outras organizações que o fazem de forma a 

ajudar outros parceiros a prepararem-se para eventuais ataques.  

Paulo Pádua relembrou aos presentes a importância de tomar medidas a curto, médio 

e longo prazo para as organizações. Alertou para a necessidade de prevenir e de tomar 

decisões, mas também para a forma como as empresas devem pensar na 

eventualidade de um ciberataque – nem todas as empresas são iguais, nem sempre 

são atacados os mesmos sistemas, mas há que ter isso em conta e trabalhar em 

conjunto para o regresso da normalidade.  

O responsável pelo desenvolvimento em cibersegurança da Siemens resumiu o 

percurso da empresa no combate ao cibercrime: ‘’Não vou dar a solução fechada, mas 
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no caso da Siemens: encontrar os parceiros certos, ter uma abordagem holística que 

inclua a governance, reduzir a complexidade e aumentar a transparência, gerir a 

questão da cibersegurança tendo em conta os princípios da organização, evoluir do 

ponto de vista técnico para a zero trust – nunca confiar, verificar sempre – e apostar 

também naquilo que é o digital twin – uma réplica digital fiel de um objeto em que 

os profissionais sejam capazes de calcular o resultado final do original.’’.  

 

C-Academy – Programa Nacional de Formação Avançada 

Sendo a falta de profissionais especializados em cibersegurança uma lacuna nos órgãos 

decisivos, instituições públicas e organizações, o Governo reconhece a necessidade de 

existirem mais peritos e, para isso, formá-los. Assim nasceu a C-Academy, um projeto 

com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência com o objetivo de, até ao terceiro 

trimestre de 2026 formar e sensibilizar cerca de 9800 colaboradores – potencialmente 

pessoas que já estejam em contexto laboral.  

Para explicar melhor o conceito da C-Academy, este painel contou com a presença de 

Isabel Batista, do Centro Nacional de Cibersegurança, Pedro Inácio, da Universidade da 

Beira Interior (UBI) e Gonçalo Cadete, da INOV-INESC Inovação.  

Este projeto, cujo modelo de formação foi criado pela INOV e pela UBI, tem como 

perspetiva macro o aumento da cibersegurança em Portugal, torná-lo um trabalho 

para todos. Será geograficamente distribuído e contam com todas as instituições de 

ensino – 18 no total - para desenvolver os conteúdos e disseminar as ações de 

formação. Só depois desta fase inicial é que a C-Academy irá às organizações em que 

os quadros necessitem de uma maior formação. Consoante a necessidade de 

formação, estas podem variar entre as 35 e as 70 horas. 

Gonçalo Cadete afirmou que ‘’A velocidade alucinante da mudança faz com que 

pareça que somos ignorantes’’ e, por isso, os módulos das formações intensivas serão 

revistos, uma vez que se trata de um processo evolutivo.  
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Smart Cities 

‘’Cidade Inteligente’’ é um conceito cada vez mais presente nas nossas vidas. Trata-se 

de cidades sustentáveis, conectadas e potencializadas graças ao uso da tecnologia – 

apontadas como a solução para conter e reduzir as consequências ambientais e 

socioeconómicas que a urbanização poderá provocar no planeta.  

Para abordar o tema das Smart Cities, esteve presente a keynote speaker Ana 

Marques, coordenadora do Pilar da Digitalização do Estado da Estrutura de Missão 

Portugal Digital, onde se enquadra a iniciativa da Estratégia Nacional de Smart Cities.  

Esta estratégia tem como pilares capacitar as pessoas e incluí-las no mundo digital, a 

transformação digital do tecido empresarial e a digitalização do Estado. O plano de 

ação para a transição digital foi aprovado em março de 2020 e publicado em abril do 

mesmo ano.  

Ana Marques mencionou o facto de ‘’a transição digital e a transição climática 

caminham lado a lado e só são possíveis atuando nas cidades’’. É importante ter em 

conta o estado de arte, ou seja, o contexto mundial em que vivemos, verificar os dados 

no âmbito da transição digital e climática para que o objetivo seja concretizado: 

cidades como elos essenciais no processo de inovação e transição digital para atingir 

a neutralidade carbónica.  

Ao falar sobre cidades inteligentes falamos em inúmeros domínios, o que faz com que 

a abordagem às Smart Cities esteja assente numa base holística. Por isso, os pontos 

principais a ter em conta são a governança, as normas, a regulamentação e as 

políticas, o financiamento e as parcerias.  

A abordagem deve ser centrada nos cidadãos, capitalização da base de partida, uma 

comunicação e orientação para os resultados, promoção da inclusão e coesão, numa 

lógica bidirecional (envolver todos os interlocutores) e a importância da ação local, 

mas pensamento global e foco a longo prazo são os princípios orientadores que 

norteiam o processo de conceção e implementação da estratégia de Smart Cities. 

Ana Marques destacou o facto de a estratégia portuguesa de cidades inteligentes ser 

um exemplo a nível europeu pela forma de envolvimento de todos os atores e pelo 

processo de construção bottom-up. A estratégia nacional de Smart Cities é considerada 

uma reforma estratégica, sublinhando que ‘’caminhamos, cada vez mais, para uma 
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noção de território inteligente’’, pelo que é importante criar uma estratégia nacional 

mais homogénea em vez de muitas estratégias municipais.  

 

Cybersecurity human risk management – a real-world FTSE 100 example 

Flavius Plesu, fundador e CEO da OutThink, uma plataforma sobre a gestão do risco 

humano na cibersegurança, trouxe a palco um exemplo de como é que a plataforma 

pode ajudar organizações a terem uma melhor política de cibersegurança.  

O fator humano é a principal causa da violação de dados e, muitas vezes, acontece 

dentro das organizações e pelos próprios funcionários. Flavius Plesu deu como 

exemplo uma organização com cerca de 10 mil funcionários, muitos deles suscetíveis 

ao Phishing – comunicações falsas que possam parecer vir de uma fonte confiável, 

como o e-mail, que serve para obter informações pessoais a indivíduos e pessoas 

coletivas.  

Neste caso em específico, a empresa utilizava uma abordagem tradicional: uma vez 

por ano, os 10 mil funcionários recebiam formação e eram expostos a algumas 

simulações, nomeadamente de Phishing (considerado um dos maiores problemas da 

organização em questão). No entanto, a empresa não tinha em conta a 

heterogeneidade dos funcionários, ou seja, que 10 mil pessoas tinham uma exposição 

ao risco diferente.  

Por isso, a OutThink estabeleceu como primeiro objetivo conhecer cada um dos 

funcionários e perceber o porquê de alguns clicarem nos links e de outros ignorarem. 

Como tal, havia que treiná-los e simular, porque nem todos seriam peritos em matéria 

de cibersegurança, e alertá-los para os riscos. Mas mais importante que treinar, é ouvir 

as equipas e perceber quais os grupos de alto risco, porque é que são esses os grupos 

mais prováveis de violar os dados e como é que a organização os pode ajudar a terem 

uma melhor utilização da internet.  

Depois deste primeiro ciclo e de algum treino, os resultados foram muito positivos. 

Com a ajuda da OutThink, a organização em questão conseguiu alertar os funcionários 

para os perigos do Phishing e fazer com que alertem a equipa de cibersegurança 

aquando da presença de links suspeitos.  
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Flavius Plesu deixou um conselho para as empresas: mais do que treiná-los, há que 

perceber melhor as vulnerabilidades dos funcionários, ouvindo-os e ajudando-os nas 

suas dificuldades. Porque, hoje em dia, o mais importante é defender as organizações 

contra o maior inimigo, os ciberataques.  

 

Reflexões do dia  

As reflexões do dia ficaram a cargo dos moderadores, Pedro Santos Guerreiro e Rosa 

de Oliveira Pinto. No final das sessões do primeiro dia do evento fizeram um resumo 

dos painéis e keynotes, destacando as principais questões levantadas pelos oradores.  

 

Sala 2 

Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço descomplicado 

O primeiro painel da sala 2 abordou o tema do Regime Jurídico da Segurança do 

Ciberespaço descomplicado, em que estiveram presentes Luís Morais, da Galp, Inês 

Castro Ruivo, da PLMJ e Rui Pereira, do Centro Nacional de Cibersegurança.  

Poderão as palavras ‘’ciberespaço’’ e ‘’descomplicado’’ estar na mesma frase? As 

opiniões são diversas. Por exemplo, Luís Morais considera que sim, que é algo que a 

Galp tem vindo a implementar, fazendo isto parte da ciber-resiliência de uma empresa. 

Inês Castro Ruivo, por sua vez, afirma que ‘’é possível descomplicar, mas é um 

trabalho a quatro mãos – da empresa e das equipas de cibersegurança.’’. 

Rui Pereira, do CNCS, abordou o decreto de lei nº65/2021 que pretende assegurar um 

elevado nível de segurança das redes e dos sistemas de informação transversal a toda 

a União Europeia. O jurista revelou que o Centro Nacional de Cibersegurança tem 

vindo, cada vez mais, a ser contactado pelas organizações a pedir conselhos sobre 

como colocar em prática o regime jurídico – a consciencialização dos cidadãos em 

matéria de cibersegurança leva as entidades a preocuparem-se e alinharem-se com o 

regime jurídico.  

Estando num momento de transição e modernização do quadro jurídico atual, há que 

afinar os mecanismos de partilha e de segurança. Por isso, foi necessário atualizar a 
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diretiva NIS – Network and Information Security – de 2016, tendo sido aprovada, pelo 

Conselho e Parlamento Europeu, em maio de 2022, a NIS 2. No entanto, a espectativa 

é de que venham a existir mais estratégias, feitas em menos tempo: a primeira NIS 

demorou três a quatro anos a ser formulada, enquanto esta demorou cerca de dois 

anos. 

Com o aumento do nível de ameaça, a NIS 2 vem reforçar e alargar as obrigações das 

organizações de grande e média dimensão. No entanto, os participantes no painel 

alertam para a necessidade de articulação dos vários regimes e de elevar a maturidade 

de cibersegurança a nível nacional. 

Foi também levantada a questão de como tem sido a comunicação das organizações 

ao CNCS, num ano marcado pelos acidentes e ciberataques. Luís Morais afirma que 

existe um contacto permanente das organizações com o Centro Nacional de 

Cibersegurança e que, o cumprimento dos requisitos permite criar uma base mínima 

de segurança. Por parte da entidade nacional de cibersegurança, há que comunicar 

com as entidades de forma preventiva e avisá-las sempre que há alguma atividade 

suspeita – no período máximo de duas horas após a deteção da anomalia.  

Nem todas as empresas se alinham pelos mesmos valores, mas o importante é colocar 

no cerne da questão as pessoas, a comunidade. Para tal, deviam partilhar-se os 

incidentes porque todos lutam contra o mesmo agente de ameaça externa.  

 

Preservação da Prova Digital  

‘’Falar de prova digital é um desafio’’, começou por dizer Rogério Bravo, Coordenador 

de Investigação Criminal da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e 

Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária.  

Uma prova digital diz respeito a toda a informação conseguida a partir de um 

dispositivo tecnológico ou de uma rede de comunicações. É uma parte importante da 

investigação da prática de qualquer tipo de crime.  

Rogério Bravo começou por destacar que todo o crime que acontece no ciberespaço é 

um cibercrime, como por exemplo a pedofilia na internet e as burlas online. Não 

poderão ser crimes informáticos porque não atacaram a confidencialidade, 
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integridade, disponibilidade e não repúdio dos dados informáticos ou informação (o 

hacking, por exemplo, já é).  

Na investigação de cibercrimes há que ter em atenção o modelo de enquadramento 

teórico atual e colocar as seguintes questões: o quê, onde (espaço físico ou virtual), 

quando, como (técnicas usadas), quem, porquê (motivação para a ação) e quanto (o 

impacto). Dependendo das consequências do ataque, a obtenção de provas é feita de 

maneira diferente. No entanto, há procedimentos em comum, como trabalhar sempre 

em cópias, manter a cadeia de custódia da prova e observar os procedimentos legais. 

Posto isto, o investigador não pode alterar dados no sistema, não convém trabalhar 

sozinho quando se está a acompanhar a cópia dos dispositivos e terá de conhecer as 

normas processuais.  

A redação de um relatório por parte de uma entidade privada deve ser minuciosa e o 

mais transparente possível – caso contrário, pode comprometer a investigação. 

Rogério Bravo terminou a dar ferramentas para a construção destes relatórios:  

• deverá ser explícita quanto às perguntas o quê, onde, quando, como, quem, 

porquê e quanto (já mencionadas no enquadramento teórico atual);  

• resposta aos quesitos (se já sabemos ao que vamos à procura);  

• conclusões;  

• outros factos;  

• e anexos.  

 

Uma abordagem à cibersegurança baseada no risco 

Para garantir um nível de segurança elevado, as medidas e mecanismos de segurança 

definidos e implementados pela organização são determinantes. No entanto, no 

contexto emergente do uso das tecnologias por parte das organizações como processo 

de negócio, as medidas existentes poderão não ser suficientes.  

Para falar sobre a abordagem à cibersegurança baseada no risco, este painel contou 

com Jorge Vicente, Head of Security no Lidl Portugal, Miguel Jacinto, bancário no 

EuroBIC e responsável da segurança física e Jéssica Domingues, que exerce funções no 

Departamento de Regulação, Supervisão e Certificação do Centro Nacional de 

Cibersegurança.  
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Jéssica Domingues começou por frisar que a partir do momento em que existe um 

contexto onde a vida pessoal e profissional de todos assenta, o risco aumenta. Por 

isso, deve dar-se mais importância ao risco e implementar medidas que vão ao 

encontro dos riscos das organizações que procuram a rede de apoio do CNCS. ‘’É 

importante que o cidadão esteja consciente que existem riscos associados à internet, 

associado ao uso de plataformas tecnológicas’’, remetendo para a importância da 

consciencialização destes perigos. 

Como o principal objetivo deste painel é a partilha de experiências e recomendações, 

Jorge Vicente, do LIDL, afirmou que a empresa de retalho faz uma abordagem de 

segurança há vários anos pelo facto de serem uma grande empresa, distribuída pela 

Europa e Estado Unidos da América. Tais características obrigam a cumprir um 

conjunto de regulamentos internacionais, presentes nas duas zonas geográficas. 

Realça que, nos últimos anos, tem havido uma maior preocupação e aposta na 

segurança devido ao desenvolvimento da tecnologia utilizada pela rede de 

supermercados alemã. Sendo uma empresa estrangeira, o Head of Security destacou, 

por exemplo, a implementação do RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados) 

em 2008 na Alemanha, enquanto outros países o adotaram anos mais tarde.  

No caso EuroBIC, a preocupação com a cibersegurança sempre foi considerada uma 

obrigação, muito por causa do setor em que atuam – o financeiro, um dos mais 

atacados. São alvo de inúmeras tentativas de acesso. Existem, também, mecanismos 

considerados ‘’clássicos’’, como o phising, que compromete as contas dos clientes com 

um simples link ou uma chamada telefónica em que se fazem passar pelo banco e 

partilham dados pessoais. Por isso, há que sensibilizar os clientes e emitir avisos 

quando tal acontece.  

Foi também abordado por Jéssica Domingues, do Centro Nacional de Cibersegurança, a 

criação do Guia para a Gestão de Riscos. Trata-se de um projeto-guia, que está de 

acordo com o Decreto-Lei nº65/2021 (as organizações devem implementar medidas e 

técnicas organizativas com base no nível de risco mais adequado) e que exige às 

entidades uma análise de risco. Segue as boas práticas de referência e auxilia as 

entidades sobre como fazer uma análise de risco adequada, sob determinados 

parâmetros. No entanto, deixa o aviso: ‘’ nem todas as organizações são obrigadas a 
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seguir aquele modelo. É apenas um guia para que as estratégias de abordagem ao 

erro de todas as entidades possam estar alinhadas.’’. 

Jorge Vicente considerou o Guia como uma excelente ajuda, ‘’bem estruturado, bem 

documentado’’, e que auxilia na abordagem ao risco de negócio e à parte técnica. No 

entanto, deixou a sugestão de, no ponto de avaliação da maturidade dos controlos que 

conta com três pontos de análise, passasse a ser avaliada por cinco níveis – uma 

sugestão com base na experiência do LIDL que, todos os anos, é alvo de uma auditoria.  

Miguel Jacinto, na altura do painel, confessou ainda não ter lido o Guia, mas considera 

que é uma excelente ajuda e uma vantagem para as entidades que estão a começar, 

‘’porque é importante começarem bem.’’. 

 

DevSecOps e Automação de Segurança 

Num mundo em que o uso de tecnologia é uma realidade, é importante considerar a 

segurança em diversos aspetos. No campo das empresas, Tiago Barbosa, Head of Cloud 

and Platforms da Music Tribe trouxe a palco a abordagem DevSecOps 

(desenvolvimento, segurança e operações) – a integração de componentes de 

segurança naquele que é o processo de desenvolvimento ágil do processo de DevOps 

(desenvolvimento e operações, que significa a união de pessoas, processos e 

tecnologia para transmitir valor ao cliente de forma continua). 

Muitas empresas estão, neste momento, na transição de DevOps para DevSecOps. 

Neste processo, as equipas de operações começam a trabalhar mais direcionadas para 

o negócio, para as métricas e todos os processos envolventes. Isto, porque a atividade 

essencial já está garantida, já têm as ferramentas necessárias para a sua 

monitorização. Por isso, a grande diferença entre o DevOps e o DevSecOps é que a 

segurança passou a ser um bem partilhado por todas as equipas da organização.  

Tiago Barbosa mostrou aos presentes o processo de adoção do DevSecOps, que passa 

por: planear e desenvolver (e aqui depende muito da tecnologia que a organização em 

questão consegue suportar); testar a segurança aos mais diversos níveis; a produção 

do produto; e a operação, que consiste em monitorizar, ‘’estar à frente da curva’’. 

Para a implementação, é necessário perceber o nível de maturidade que as pessoas 
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têm para, de forma faseada, introduzir processos de formação desta tecnologia e 

monitorizar a adoção da equipa a estes processos.  

O Head of Cloud and Platforms da Music Tribe também chamou a atenção para os 

benefícios de implementação desta abordagem:  

• o tempo é menor entre encontrar uma vulnerabilidade, mandar para a 

produção e voltar a analisar;  

• melhoria da postura de segurança da empresa;  

• otimização de custos;  

• esta tecnologia traz benefícios adicionais às empresas que já aplicavam 

DevOps;  

• melhora a segurança das organizações;  

• e possibilita o sucesso do negócio.  

 

 

Dia 2: 8 de junho de 2022 

Sala 1 

Sessão de Abertura 

No segundo dia do evento de referência da área de cibersegurança em Portugal, a 

sessão de abertura esteve a cargo dos moderados, Pedro Santos Guerreiro e Rosa de 

Oliveira Pinto, onde destacaram os temas que iam ser abordados ao longo do dia.  

Conformidade em Cibersegurança, num contexto cada vez mais regulado  

A primeira sessão do segundo dia de conferências contou com Pedro Machado, diretor 

de topo com a função de Data Protection Officer do grupo Ageas Portugal para abordar 

o tema da conformidade em cibersegurança num contexto cada vez mais regulado. 

Sendo uma conformidade o cumprimento de uma exigência, como leis, regras, 

políticas, regulamentos ou boas práticas, há duas formas de a considerar: ‘’uma mera 

obrigação ou procurar reconhecer os seus benefícios’’, reforçando que os líderes têm 

de olhar para os custos de cibersegurança como um investimento, ‘’não basta fazê-lo 

só para o centro nacional de cibersegurança’’, porque isso pode representar uma 
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redução do número de incidentes, do custo do dano para a organização, do prejuízo 

reputacional e da ineficiência. Apresentou, também, as fórmulas de cálculo de análise 

de investimento em matéria de cibersegurança por parte das organizações: 

Imagem 1 – Análise de Investimento  

 
Fonte: C-Days: ‘’ Conformidade em Cibersegurança, num contexto cada vez mais regulado’’,| Pedro 

Machado, 7 de junho de 2022 

 

‘’Em solo nacional’’, há inúmeras organizações que ainda não corrigiram as 

vulnerabilidades detetadas em empresas de inúmeros setores, como as 

telecomunicações, universidades, autarquias, fábricas, administração pública ou até 

mesmo media. Estas vulnerabilidades podem gerar problemas graves e sem solução.  

A necessidade de educar e consciencializar os nossos cidadãos para a questão da 

cibersegurança é uma constante. Pedro Machado deu como exemplo o modelo de 

Konrad Lorenz, um investigador na área do comportamento animal, onde estão 

descritas as várias fases para um programa de centralização: ouvir (1), compreender 

(2), concordar (3), cumprir (4) e reter (5) – sem uma etapa não conseguimos atingir a 

seguinte e, por isso, todas elas são importantes isoladamente e em conjunto.  

Termina, dizendo que a simplicidade na organização é uma mais-valia nas empresas, 

nomeadamente quando estão obrigadas a cumprir um conjunto de regras e exigências, 

ou seja, a conformidade.  

 

Mind the Gap: Estratégias para encontrar, desenvolver e reter talentos em 
Cibersegurança  

A escassez de talento é uma realidade em todas as áreas. As empresas têm dificuldade 

em recrutar, desenvolver e reter esse talento, ainda para mais na área da 
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cibersegurança. Mas há um conjunto de estratégias que podem ser adotadas e foi 

precisamente isso que Paulo de Tarso Ayres, especialista em recrutamento 

especializado, partilhou com a plateia.  

Portugal é um centro de excelência de tecnologia para grandes empresas, com uma 

boa infraestrutura tecnológica, qualidade de vida e um bom ambiente de negócio. 

Todas estas características tornam o nosso país atrativo para a implementação de 

grandes empresas. As empresas vieram muito mais rápido para o nosso país do que os 

profissionais, o que resulta numa carência de mão de obra. Paulo de Tarso Ayres 

afirma que existem excelentes universidades em Portugal, mas que não são suficientes 

para, por exemplo, desenvolver cargos mais séniores devido à novidade diária no 

campo da cibersegurança. 

No último ano, os profissionais da tecnologia viram o salário aumentar e são melhor 

pagos do que noutras áreas. O especialista destacou também o facto destes, que 

trabalham em Lisboa, recebem mais do que noutras áreas do país. Procuram estar, 

preferencialmente, a trabalhar remotamente e procuram um equilíbrio entre a vida 

profissional e pessoal.  

Toda a experiência do candidato e o que a empresa consegue dar-lhe é o mais 

importante, porque ‘’a atração e a retenção andam de mãos dadas’’. A retenção 

começa no primeiro contacto com o candidato, que são cada vez mais exigentes – 

procuram trabalho flexível, seguro de saúde, bónus anuais, mais dias de férias e, com a 

pandemia, mais dias de home office. 

Mas como é que uma empresa pode ter sucesso no recrutamento? Para Paulo de 

Tarso Ayres, tudo começa com a candidate experience. Neste processo, há que ter 

vários pontos em questão, e o especialista deu alguns exemplos: quando o candidato 

faz uma proposta de salário, a empresa não deve fazer uma oferta inferior porque isso 

pode levar a pessoa a aceitar. 

 proposta; hoje em dia, há mais resistência em aceitar propostas 100% no escritório, 

pelo que será importante a flexibilidade; uma empresa tem de atacar o mercado de 

diferentes formas, nomeadamente com programas de trainees. 

Este é o primeiro passo para um recrutamento bem-sucedido. Depois de contratada 

uma pessoa, há que ter em consideração a sua experiência como funcionário – a 

employer experience. Com a quantidade de mutações, temos de pensar em 
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consumidor interno e não em colaborador. Uma forma de colocar isso na prática é, por 

exemplo, recolher dados dos colaboradores e oferecer-lhes formação de acordo com 

os seus gostos e preferências. 

 

Inteligência Artificial e Cibersegurança 

A inteligência artificial (IA) já deixou de ser uma hipótese e está aos poucos a entrar no 

nosso quotidiano. É a combinação de algoritmos em máquinas de forma a terem as 

mesmas capacidades que um ser humano. Inclusive, há autores, como Stuart Russell e 

Peter Norvig, que consideram que estas máquinas estão aptas a pensar como 

humanos e/ou atuar como tal e que podem atuar e/ou pensar racionalmente.  

Para abordar o tema da inteligência artificial e cibersegurança, este painel contou com 

a presença de Sara Carrasqueiro, vogal do Conselho Diretivo da Agência para a 

Modernização Administrativa (AMA), Inês Godinho, professora universitária e membro 

do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) e Rui Durão, 

responsável pela coordenação dos Assuntos Europeu na Direção-Geral das Atividades 

Económicas, onde promove as posições do Ministério da Economia e do Mar. 

Inúmeros serviços já utilizam a inteligência artificial, mas quais serão os riscos de 

cibersegurança no desenvolvimento destes? Para Inês Godinho, esta deve estar 

associada à lógica de usar equipamentos que recorram à inteligência artificial. Rui 

Durão, afirma que a utilização da IA, na perspetiva de desenvolvimento de novas 

áreas, gera problemas acrescidos de cibersegurança porque ‘’consegue fazer muitas 

coisas automaticamente e, em alguns casos, não percebe os algoritmos que estão 

por trás’’. Ainda em resposta à questão dos riscos, Sara Carrasqueiro realça que a 

inteligência artificial tem contribuído em larga escala para a segurança online, 

nomeadamente na deteção de ciberataques.  

A sociedade ainda não percebe bem o pleno alcance da IA, como é a sua atuação, os 

algoritmos usados, que dados podem as organizações recolher e onde são 

depositados. Dito isto, Sara Carrasqueiro apela a que esta utilização seja responsável e 

que esteja ao abrigo de valores éticos.  

É necessário formar o cidadão comum e aquele que faz parte de organizações com 

áreas específicas, como a saúde e a jurídica (que cada vez mais utilizam a IA), num 
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sentido amplo e ensiná-los a interagir com sistemas de inteligência artificial. Rui Durão 

lançou, neste ponto, a questão de que também é necessário tornar claro ao cidadão de 

que está a falar com um sistema que utiliza a inteligência artificial.  

Neste painel, foi também questionada a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, 

um documento que visa capacitar a sociedade e os profissionais que irão trabalhar 

nesta área. Sara Carrasqueiro, da AMA, alertou para o bom e mau uso da inteligência 

artificial e que estratégias como estas servem para arranjar mecanismos de defesa 

para proteger os bens dos usos malignos.  

‘’A inteligência artificial é, talvez, a melhor invenção dos últimos anos’’, afirmou Inês 

Godinho. Mas será que a regulamentação existente é suficiente para resolver 

problemas? O que é certo é que toda e qualquer legislação que envolva tecnologia é 

efémera pelo facto de esta ser uma área em constante mudança. O ponto de partida 

de uma proposta de regulamento deve ter por base uma análise de risco. Mas, 

categoricamente, uma boa regulamentação não resolve os riscos – consegue projetar, 

mas não consegue resolver – porque a inteligência artificial é uma tecnologia que se 

auto desenvolve e o regulamento, assim que sair e entrar em vigor, pode estar 

desatualizado. Esta é, aliás, uma preocupação unanime a toda a União Europeia.  

Qual o papel da inteligência artificial na administração pública? Apesar de ainda não 

ser utilizada massivamente, está a ser introduzida e testada. Sara Carrasqueiro revela 

que a IA é utilizada nos assistentes virtuais, na formação de estratégias e políticas, na 

observação de padrões para, posteriormente, fazerem-se previsões e tomarem-se 

decisões, mas ‘’recomenda-se ainda que haja um grande controlo humano’’.  

Inês Godinho, do CNECV deixa a mensagem: a inteligência artificial é que trabalha a 

favor das pessoas, não o contrário.  

 

Geopolítica e Insegurança Cibernética 

O espaço cibernético não tem fronteiras. Os Estados procuram limitar e controlar os 

acessos à Internet, e nenhum está imune ao risco de um ciberataque. Mas será que 

estão todos preparados de igual forma para prevenir e atuar perante um ataque?  

Para falar sobre o que está a ser feito a nível global para um ciberespaço mais seguro, 

este painel contou com Felipe Pathé Duarte, investigador e professor na Nova School 
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of Law, Lourinho Chemane, presidente do Conselho de Administração do Instituto 

Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação de Moçambique (INTIC) e Luís 

Barreira de Sousa, diplomata e o representante deste painel do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros.   

Estarão todas as regiões preparadas da mesma forma para a ocorrência de um 

ciberataque? A resposta é unanime e todos os presentes responderam que não. Felipe 

Pathé Duarte referiu que os Estados democráticos têm uma determinada preparação, 

enquanto os menos democráticos têm outra. Ou seja, o controlo da segurança da 

informação é diferente consoante o Estado. No entanto, alerta para o facto de 

nenhum estar suficientemente preparado para a eventualidade de um ataque. 

Lourinho Chamane fala sobre o continente africano e relembra que o acesso à 

Internet, tecnologia e serviços a que aquela zona tem acesso não são iguais, ‘’há esse 

aspeto de divisão digital’’. Por isso, a preparação e prevenção de um eventual ataque 

é muito precária – exemplificou, dizendo que só em 2021 é que Moçambique adotou 

uma Política e Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Barreira de Sousa 

acrescenta que a insegurança está a aumentar porque o crime organizado tira partido 

das características do ciberespaço e que se ‘’desenvolve a uma velocidade superior à 

capacidade de proteção’’. 

A noção do termo ‘’guerra cibernética’’ não é consensual para muitos especialistas. O 

professor da Nova School of Law considera existirem pequenas guerras entre atores 

estatais e não estatais e que será cada vez mais difícil perceber a diferença entre 

guerra e paz. Uma guerra cibernética afeta o funcionamento de alguma coisa e cabe às 

entidades arranjar mecanismos de defesa. Isso nem sempre acontece porque uns têm 

mais técnicas que outros o que, no caso dos países africanos, torna-os dependentes 

dos outros.  

Os principais desafios da União Europeia no combate do cibercrime prendem-se pelas 

características do ciberespaço. Por exemplo, o anonimato torna difícil encontrar o 

culpado de determinado crime. Para questões como esta, foi criada a Convenção de 

Budapeste, em 2001, que serve para ajudar ao combate do crime cibernético. Mas há 

uma falha: só funciona entre sociedades abertas porque dá às autoridades a 

possibilidade de aceder à base de dados de outros países para efeitos de investigação. 

Lourinho Chamane afirma que, apesar das suas falhas, são este tipo de mecanismos 
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que Moçambique (e outros países) precisa – aliás, o país prepara-se para aderir à 

Convenção.  

E as regras que regulam o ciberespaço? Felipe Pathé Duarte releva que há dificuldade 

em existirem regras consensuais porque cada Estado tem a sua noção de ciberespaço, 

e regras comuns poderão ser praticadas apenas por Estados que tenham o mesmo tipo 

de governance. ‘’O ciberespaço está em dilatação, não está cristalizado’’, pelo que se 

torna difícil legislar. Mas será impossível existirem regras em comum? Luís Barreira de 

Sousa afirma que há essa intenção, de criar a joint cyber unit, mas existem dificuldades 

na concretização precisamente pelo mencionado acima.  

 

Estratégia Zero-Trust 

Uma coisa é certa no atual cenário de ameaças e incerteza no recurso à tecnologia: 

confiança-zero – uma estratégia que pode reduzir a superfície de ataque às equipas de 

trabalho remoto e simplificar a segurança de todo o sistema. Para nos falar sobre este 

tema, Paulo Esteves-Veríssimo, professor universitário, investigador e diretor do 

Resilient Computing and Cybersecurity Center.  

O ciberespaço é distribuído e interligado, altamente exposto a ameaças. E uma das 

razões pelas quais os sistemas de segurança que têm essas vulnerabilidades estão a 

falhar é porque estão baseados nas tecnologias clássicas da segurança, muitas delas 

muito básicas, que ‘’veem mais a árvore do que a floresta’’. ‘’Abre-se uma porta 

escancarada’’ para ataques ao serem produzidos sistemas de segurança básicos, com 

recursos a métodos de prevenção e não de resolução. Perante este cenário, ‘’não 

estamos a ver o fim à vista’’ porque as organizações, nomeadamente aquelas com 

literacia nos conceitos mais básicos na confiabilidade de sistemas continuam a violar as 

melhores práticas de segurança.  

E os problemas em confiar nestes sistemas, de onde estão a vir? Os conceitos básicos 

de cibersegurança não estão errados, o problema é que muitos deles tornaram-se 

obsoletos porque o mundo mudou. Paulo Esteves-Veríssimo afirma que há que tomar 

as coisas com a dimensão correta: se confiarem de mais, a probabilidade é enorme; se 

confiarem menos, alguém vai inventar outra coisa porque irá fartar-se. Porque a 

estratégia zero-trust implica, por exemplo, de que cada vez que é necessário ver uma 



C-DAYS 2022 

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação  24 

caixa de entrada de um e-mail, ter de fazer um login todas essas vezes. E o desafio é 

criar um equilíbrio que resulte. 

O equilíbrio, segundo o professor, é ‘’uma visão sistémica, que não pode ser estática, 

tem de ser evolutiva e adaptar-se à mudança’’ e tudo isto faz parte da ciber 

resiliência. As técnicas de cibersegurança clássicas são muito importantes, mas têm de 

ser ‘’irmãs’’ com técnicas de confiabilidade, inteligência artificial e aprendizagem.  

 

Cibersegurança nas Autarquias 

As autarquias estão abrangidas pelo Regime Jurídico de Segurança no Ciberespaço. 

Mas, numa era de transição digital, estarão as autarquias cientes dos riscos e das 

suas obrigações? Este painel contou com o Presidente da Câmara de Cascais, Carlos 

Carreiras, Sérgio Cunha, da Comunidade Intermunicipal Tâmega e Sousa e João Alves, 

coordenador do Departamento de Regulação, Supervisão e Certificação do Centro 

Nacional de Cibersegurança.  

Carlos Carreiras começou por mencionar a escassez de profissionais especialistas na 

área da cibersegurança e o facto de o setor público ter menos meios para ter esses 

profissionais. ‘’Há inúmeras portas que podem ser atacadas: as portas físicas são 

fáceis de proteger, mas as online não’’, referindo que o problema é precisamente 

arranjar pessoas para defender essas portas e deixou a sugestão: existe o Estado-

Maior-General das Forças Armadas, por exemplo, e pede que seja pensado numa 

espécie de Estado-Maior que salvaguarde e prepare o país para este novo mundo que 

está a desenvolver-se.  

Sérgio Cunha deu também o exemplo da rua região, que congrega 11 municípios, e 

afirmou que desenvolveram um projeto de cibersegurança. Apesar de cada município 

andar a velocidades diferentes, o objetivo é capacitar as pessoas com mecanismos de 

resposta para estas situações, porque ‘’se o comportamento humano não for 

planeado, tudo falha’’. Concorda também com a escassez de profissionais da 

tecnologia nas autarquias e acrescenta que estas carreiras já deviam ter sido revistas 

porque ficam muito tempo no mesmo escalão. Se fosse dado outro tipo de incentivos 

seria uma mais-valia para contratar e manter os que já se encontram nas funções.  
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O coordenador do Departamento de Regulação, Supervisão e Certificação do CNCS 

revela que é preciso criar uma noção de responsabilidade, uma figura de gestão, 

alguém que seja responsável por fazer a gestão do que vem no Regime Jurídico e 

definir um plano de segurança.  

Havendo tanta heterogeneidade entre as autarquias, as análises de risco são sempre 

diferentes. Por isso, o Centro Nacional de Cibersegurança deslocou-se a todos os 

distritos para fazer ações de sensibilização neste assunto.  

De que forma tem servido o Regulamento Jurídico de Segurança no Ciberespaço para 

facilitar a cibersegurança nas autarquias? Sérgio Cunha destaca o papel fundamental 

do CNCS em alertar e ajudar os municípios nos mais diversos campos da 

cibersegurança, ‘’numa perspetiva pedagógica e não meramente repressiva’’. Salienta 

também que este é um caminho longo e que não tem fim por ser um trabalho no 

digital, uma área em constante desenvolvimento e de melhoramento.  

O autarca de Cascais abordou também os projetos desenvolvidos no âmbito das Smart 

Cities. Mobilidade e Resíduos Urbanos Sólidos são um dos pontos que estão a ser 

estudados porque, ao adotar um sistema inteligente, os municípios podem poupar no 

orçamento anual.   

 

Selo Digital da Cibersegurança no Plano de Ação para a Transição Digital 

Os Selos de Maturidade Digital concretizam uma das medidas do Plano de Ação para a 

Transição Digital e visam promover a transformação digital da economia, com uma 

validade de três anos e auditado anualmente. Todas as empresas que cumpram com as 

melhores práticas e com um conjunto de requisitos europeus, podem ser certificadas, 

de acordo com o nível de maturidade, em quatro aspetos: sustentabilidade, 

cibersegurança, privacidade e proteção de dados e acessibilidade. Consoante o nível, 

é-lhes atribuído o selo bronze, prata ou ouro.  

Para explicar quais os requisitos e apoios disponíveis, este painel contou com a 

presença de Raul Martins, coordenador da área de catalisação do Plano de Ação para a 

Transição Digital, na Estrutura de Missão Portugal Digital, Francisco Pimenta, Business 

Developer no departamento de IT Security da Associação Portuguesa de Certificação 

(APCER) e Carina Gonçalves, Business Developer e auditora do Bureau Veritas. 
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A APCER e a Bureau Veritas são entidades certificadores que podem atribuir o Selo às 

organizações. O seu trabalho é numa perspetiva de verificação da conformidade. 

Apesar de serem duas entidades distintas, ambos os processos de verificação são 

idênticos.  

Existem muitas empresas de diferentes dimensões que procuram conseguir este Selo 

porque querem digitalizar mais os negócios e evoluir nas questões de segurança. A sua 

concretização é também uma forma de reconhecimento interno e para os clientes. 

Raul Martins considera que é uma forma de mostrar às empresas que este é um 

caminho que está ao alcance de todas, e para isso é necessário dar-lhes ferramentas. 

Afirma também que esta é uma medida do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) e 

tem como objetivo emitir 15 mil Selos até 2025. Aliás, é também do PRR que vem a 

maior parte dos apoios que são dados.  

Tudo isto é importante porque a transição digital, ou seja, a capacidade de as 

empresas transformarem a atual oferta em oferta digital, obriga as empresas a 

adquirirem novas competências e desta forma tornarem-se competitivas. Têm de 

conseguir catalisar mecanismos que não necessitavam até então para terem a 

capacidade de competir em mercados profundamente digitais. Por isso, o Selo Digital 

da Cibersegurança tem como um dos objetivos ajudar as empresas a dominar estes 

temas para que se tornem mais competitivas a nível nacional e global. Há que 

perceber que a aquisição deste Selo traz impactos económicos, ambientais e societais, 

com o objetivo de tornar a sociedade mais inclusiva e digital.  

O estudo da implementação deste Selo foi feito com empresas-piloto em ambos os 

casos (APCER e Bureau Veritas). Francisco Pimenta reforça que este acaba por ser um 

fator diferenciador que pode evoluir para outros níveis (prata ou ouro). Carina 

Gonçalves afirma que foi preciso ‘’arrumar processos, definir níveis de segurança e 

perceber que não é algo ‘’galático’’ e que [as empresas] não conseguem chegar lá’’.  

No entanto, o representante da APCER deixou também recomendações para melhorar 

o processo de certificação, como analisar a norma do Selo Digital e analisar o que está 

a ser feito, objetivos a médio-longo prazo e de que forma é que a oportunidade de as 

empresas pertencerem ao mundo digital lhes dá outra dimensão.   

 
 



C-DAYS 2022 

APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação  27 

Como comunicar que sofri um incidente de cibersegurança? 

Foram vários os ciberataques no primeiro semestre de 2022. Como é que as empresas 

reagiram aos ataques e como é que comunicaram o incidente? Para dar exemplos 

concretos, este painel contou com a presença de Carina Correia, responsável pela 

comunicação externa da Vodafone, Joaquim Carreira, CEO da agência de notícias Lusa 

e Alexandra Abreu Loureiro, da Brunswick Group.  

Ser o mais transparente possível foi a atitude que a Vodafone adotou quando, a 7 de 

fevereiro, foi alvo de um ciberataque, referindo que as ações de comunicação foram 

importantes para os clientes particulares e coletivos, cumprindo escrupulosamente 

com o plano de comunicação de crise que já tinha sido criado há algum tempo e 

melhorado consoante as ameaças. A comunicação foi sendo feita ao longo do dia e, no 

final deste, era feito um press release mais elaborado. Inclusive foi criado um site em 

que eram publicados todos os updates.  

No caso da Vodafone, uma característica que chamou a atenção relativamente à forma 

de comunicação, foi a comunicação feita pelo próprio CEO – algo que, na maioria dos 

casos, não é comum. É quase sempre feita pelos gabinetes de emergência. Carina 

Correia referiu que os funcionários foram ‘’excecionais’’ na defesa da empresa.  

Dias desafiantes teve também a Lusa que, a 12 de maio começou a sentir 

instabilidades nos serviços. De acordo com o CEO, Joaquim Carreira, a agência de 

notícias foi alvo de um ataque de negação de serviço que deixou a empresa em baixo 

durante quatro horas.  

Referiu também que demoraram cerca de 36 horas a fazer a primeira comunicação, 

mas que a informação saiu quase no momento para a ‘’praça pública’’. Foram outros 

órgãos de comunicação social que deram o primeiro alerta do ataque porque, para a 

Lusa, foi importante analisar o sucedido para depois partilhá-lo com exatidão e 

detalhe. Depois do comunicado oficial da empresa, foi mantida uma comunicação 

constante acerca do que estava a acontecer.  

No caso da Lusa, ‘’não houve distorção de dados’’. Não tinham um plano muito 

concreto para atuar em casos como este, mas estão a trabalhar para a criação de 

sistemas alternativos para a divulgação de notícias, uma vez que os órgãos de 

comunicação social são os principais clientes da agência. Joaquim Carreira, para 
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mostrar a dimensão da agência, mencionou que, durante aquelas quatro horas em que 

o sistema esteve fora do ar, tinham cerca de 120 notícias em backline. 

Alexandra Abreu Loureiro, especialista em situações de risco, referiu que após um 

ataque ‘’são, efetivamente, muitos pontos imediatos e com necessidade de 

responder de forma factual, certa, sem espaço de manobra para falhar’’. Revela que 

será necessário, as empresas terem um bom apoio técnico para conseguirem ter uma 

boa comunicação.  

Para que a comunicação seja o mais eficaz possível, é necessário saber qual a 

informação que foi afetada, quais os clientes afetados (se for uma empresa de 

serviços) e depois começar a informar. Mas ‘’o segredo é o update’’, o ponto de 

situação constante porque ‘’não há nada como dizer a verdade’’ e de forma acertada. 

Isto porque a organização tem de pensar no impacto económico – um ciberataque é, 

muitas vezes, sinónimo de queda de ações. 

  

Estratégia de Certificação de Cibersegurança da União Europeia 

O enquadramento europeu de certificação de cibersegurança é uma ferramenta que 

permite reforçar a resiliência da União Europeia e permite a criação de esquemas de 

certificação baseados no risco. Tem como objetivo aumentar os níveis de 

cibersegurança nos produtos e serviços TIC (tecnologias de informação e comunicação) 

na UE.  

Para abordar este tema, Marco Lourenço, líder do programa de pesquisa e inovação da 

Agência de Segurança Cibernética da União Europeia (ENISA), começou por mencionar 

que existem entidades reguladoras (como a ENISA) que servem para fornecer 

aconselhamento e apoio aos Estados-membros.  

É importante ter uma Europa ciber segura e confiável, com um elevado nível comum 

de cibersegurança. Por isso mesmo, a estratégia de cibersegurança da União Europeia 

passa: 

• pelo aumento da resiliência; 

• pelo combate ao cibercrime e reforço da defesa;  

• impulsionar a diplomacia cibernética (com a criação de diplomas, por 

exemplo); 
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• impulsionar a investigação e inovação (através de programas); 

• e proteger a infraestrutura crítica (diretiva NIS assenta neste ponto).  

A estratégia, segundo Marco Lourenço, vai além de definir objetivos. Há iniciativas e 

ações que são muito importantes, como a DORA (Lei de Resiliência Operacional Digital) 

e o Cybersecurity Act, e o trabalho das entidades que operam de forma a concretizar 

os diplomas. Tudo isto permite mecanismos de resposta para um futuro mais resiliente 

em matéria de cibersegurança.  

A certificação dá ferramentas, serviços e processos que dão confiança aos cidadãos, 

operadores e mercado de que existe tecnologia que segue os padrões e requisitos do 

que é considerado o mínimo de segurança – importante para a economia digital. 

Marco Lourenço também mostrou qual a missão da ENISA na certificação:  

Imagem 2: Missão da ENISA na certificação 

 
Fonte: C-Days: ‘’Estratégia de Certificação de Cibersegurança da União Europeia’’ | Marco Lourenço, 8 
de junho de 2022 
 
‘’A certificação é algo complexo’’, disse, acrescentando que todos os Estados-membros 

estão na mesma luta e que estes podem contar com as entidades que trabalham todos 

os dias de forma a responder aos desafios.  
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Reflexões do dia  

As reflexões do dia ficaram a cargo dos moderadores, Pedro Santos Guerreiro e Rosa 

de Oliveira Pinto. No final das sessões do primeiro dia do evento fizeram um resumo 

dos painéis e keynotes, destacando as principais questões levantadas pelos oradores.  

 

Sala 2  

Tendências da Cibersegurança 

Falar de tendências é uma questão complicada porque existem sempre diversos 

pontos de vista porque cada ponto de vista pode ver diferentes tendências. Para 

abordar este tema, Luís Gonçalves, do grupo INFORMADB, começou por falar nos 

pontos de inflexão, como o ‘’momento em que as estruturas, tal como as 

conhecemos, são removidas e as regras suspendidas’’, que retratou com o seguinte 

esquema:  

Imagem 3: Ponto de Inflexão 

Fonte: C-Days: ‘’Tendências da Cibersegurança’’ | Luís Gonçalves, 8 de junho de 2022 

 

Deu o exemplo do ponto de inflexão do conflito Rússia-Ucrânia, que trouxe 

implicações ao dia-a-dia de todos nós no ponto de vista da cibersegurança. Por isso há 

que observar as tendências no paradigma anterior, como o papel da inteligência 
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artificial na defesa de ataques, a expansão da superfície de ataque e da possibilidade 

de interferência política nos processos internos de cada Estado.  

A partir do momento do ponto de inflexão, há que estar atento ao que se passa nesse 

espaço de instabilidade. Começa a surgir o termo ciberguerra e existem grupos que 

testaram a sua capacidade de ciberatarque. Dada a situação, é necessário ajustar o 

panorama aos danos colaterais e aos novos atores que resultaram do ponto de 

inflexão (no caso do conflito mencionado, ajustar à existência de grupos que são pró-

Rússia ou pró-Ucrânia, por exemplo). Algo (também) extremamente importante é a 

necessidade de ajuste a novas práticas e conhecer os vários contextos a que estamos 

expostos e ajuste à capacidade de análise.  

Ao terminar, Luís Gonçalves partilhou aquelas que poderão vir a ser as próximas 

tendências da cibersegurança:  

Imagem 4: Tendências da Cibersegurança 

Fonte: C-Days: ‘’Tendências da Cibersegurança’’ | Luís Gonçalves, 8 de junho de 2022 

 

Cibersegurança no Feminino 

Os dados revelam que as tecnologias de informação e comunicação e a cibersegurança 

são áreas com uma grande predominância masculina. Mas haverá soluções para 

alterar este paradigma? Este painel contou com Cristina Almeida, da Women4Cyber, 
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Luísa Ribeiro Lopes, da Incode 2030 e Sandra Ribeiro, da Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género, para a partilha de ideias acerca deste tema.  

Existem assimetrias na igualdade de género na área das TIC e cibersegurança, a nível 

global. Aliás, Sandra Ribeiro acrescentou que são também as mulheres as principais 

vítimas de determinados tipos de crime, como o sexual. Luísa Ribeiro Lopes realçou a 

necessidade de se quebrar o estereótipo de ‘’profissões para homens e profissões 

para mulheres’’ e acrescenta que, nas engenharias e tecnologias em Portugal, as 

mulheres representam 12%. Cristina Almeida afirmou que, de forma geral, as mulheres 

continuam sem grande expressão no meio académico e laboral na área das TIC e que 

há um grande trabalho a fazer, nomeadamente junto das crianças.  

Não há falta de disponibilidade por parte das empresas de cibersegurança para 

recrutar mulheres, não estão preocupadas com o facto de ser talento ‘’masculino’’ ou 

‘’feminino’’. A questão está: se existem menos mulheres formadas, obviamente que a 

oferta é menor. Luísa Lopes afirmou que se determinadas empresas deixarem de 

pensar que ‘’as áreas técnicas são para homens e as outras áreas para mulheres’’ é 

‘’meio caminho andado’’ para a mudança.  

‘’O recrutamento é a chave’’, referiu Cristina Almeida, porque muitas vezes mulheres 

recusam propostas por considerarem não estar preparadas. O que acontece é que as 

profissionais ‘’colocam mais exigência na preparação’’. Por parte das empresas, é 

necessário focar o recrutamento nas características da pessoa, que depois aprenderá 

as skills necessárias ao desempenho da função.  

 

Tecnologias Avançadas ao Serviço da Cibersegurança 

Poderão as novas tecnologias ser uma mais-valia para a proteção e deteção de um 

ciberataque? De forma a responder à questão, este painel contou com a presença de 

Victor Lobo, do IMS da Universidade Nova de Lisboa, Miguel Pupo Correia, do instituto 

Superior Técnico, Luís Antunes da Universidade do Porto e Catarina Bastos, da 

DEIMOS.  

Vítor Lobo frisou que os intervalos de tempo de reação a um ciberataque são 

apertados e, para ter uma melhor resposta, há que aproveitar toda a tecnologia ao 

dispor. No entanto, Luís Antunes alerta para o facto de que quem ataca também usa 
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essa tecnologia, pelo que é necessário desenvolver novas tecnologias para equilibrar o 

‘’jogo’’ e estar atento.  

Estando a tecnologia em constante mutação, não sabemos o que poderá correr mal. 

Miguel Pupo Correia afirma que todos nós continuamos a confiar na tecnologia, 

independentemente dos riscos, e que cada vez mais irão existir elementos que 

interferirão com os sistemas.  

A aprendizagem por reforço poderá ser um dos meios para a solução e a reação às 

ameaças uma tendência futura. Os quatro oradores salientaram a lacuna nas 

universidades em termos nos cursos de tecnologia, em que metade destes é que tem 

uma única unidade curricular em que abordam a cibersegurança. Não existe uma 

preparação correta e adequada dos futuros profissionais da tecnologia.  

 

Reforço do Quadro Geral de Cibersegurança – Plano de Recuperação e Resiliência  

Como forma de contribuir para um Reforço do Quadro Geral de Cibersegurança, Luís 

Metelo, da missão Recuperar Portugal, mostrou o que é o PRR (Plano de Recuperação 

e Resiliência) e como é que está a ser montado o sistema de informação que irá injetar 

nos próximos anos 16 mil milhões de euros.  

Luís Metelo começou por explicar que o PRR tem dinâmicas próprias, como por 

exemplo o facto de os contratos já estarem feitos (diferente dos antigos fundos 

comunitários) e que existem três tipos de beneficiários (imagem 4): intermediários, 

finais e diretos.  

Imagem 4: PRR – Implementação  
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Fonte: C-Days : ‘’Reforço do Quadro Geral de Cibersegurança – Plano de Recuperação e Resiliência’’ | 

Luís Metelo, 8 de junho de 2022 

 

A estrutura de missão Recuperar Portugal tem menos de um ano. O sistema divide-se 

em quatro grandes áreas (imagem 5):  

• sistema de gestão de informação (mais básico);  

• sistema de acompanhamento e monitorização (que permite às entidades de 

controlo recolher os dados);  

• sistema de recolha de candidaturas;  

• sistema de recolha e tratamento de dados.  

 

Imagem 5: Arquitetura do Sistema de informação 

Fonte: C-Days : ‘’Reforço do Quadro Geral de Cibersegurança – Plano de Recuperação e Resiliência’’ | 

Luís Metelo, 8 de junho de 2022 

 

Este investimento, acima de tudo, tem como objetivo aumentar a capacitação em 

matéria de cibersegurança, nomeadamente com uma rede de centos de competências 

para qualificar pessoas e organizações. Incrementar a segurança na Gestão do Ciclo de 

Vida da Informação, como desenvolver a capacidade de criptografia nacional ou 

simplificar o processo de credenciação de pessoas individuais ou coletivas. Está 

também contemplada a promoção da adoção sistémica do Quadro Nacional de 
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Referência para a Cibersegurança, a implementação do Sistema Nacional de 

Certificação em Cibersegurança, alinhado com o regulamento europeu. Faz também 

parte desta missão a criação de condições para a implementação e preparação do 

novo modelo de coordenação da segurança da informação.   

 

Cibersegurança no ciclo de Desenvolvimento de Aplicações e Sistemas  

A segurança é o elemento mais importante no ciclo de desenvolvimento de aplicações 

e sistemas. Para dar exemplos práticos, este painel contou com a presença de Patrício 

Batista, da Feedzai, Filipe Mealha, dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e 

Anselmo Silva, da SIBS.  

Para os três intervenientes, a segurança deve ser pensada desde o primeiro momento 

de desenvolvimento de aplicações e sistemas e uma constante no ciclo de vida dos 

mesmos, ‘’isso faz parte da consciencialização da organização’’, disse Anselmo Silva. 

Filipe Mealha afirmou que ‘’a segurança é um desafio organizacional, não é um 

desafio meramente tecnológico’’ porque, sem olhar para a complexidade 

organizacional, não é possível resolver a questão da segurança. Patrício Batista 

acrescentou que a segurança deve ser pensada ainda antes do desenvolvimento do 

produto, ‘’deve estar no início da linha de partida’’.  

No caso do SIBS, que trata os dados de cartões bancários, o desafio é recolhê-los, 

tratá-los e armazená-los de forma que ninguém saiba a quem aqueles dados 

pertencem. Por isso, ‘’desenvolveram uma estrutura criptográfica que gera um 

conjunto de chaves que cifram essa informação’’. 

Face à maior imprevisibilidade dos ciberataques, surgem preocupações acrescidas em 

áreas cruciais, como a da saúde. Filipe Mealha começou por alertar que os 

mecanismos de segurança sofisticados funcionam bem em sistemas recentes, mas a 

saúde é uma área que tem muito legado. Sendo a transação de dados uma questão de 

extrema importância, o Ministério da Saúde colocou uma plataforma de 

interoperabilidade, a nível local, central e europeu, para intermediar as transações – 

não é possível com todas, mas há esse esforço.  

Na Feedzai, uma empresa que desenvolve ferramentas de identificação de 

pagamentos fraudulentos e minimiza os riscos no setor financeiro, encontrou uma 
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solução similar à SIBS. Como trabalham com dados pessoais, foi necessário encontrar 

mecanismos de proteção adequados. Patrício Batista afirmou também que todos os 

anos a empresa é auditada e que ‘’há standards que nos ajudam a perceber o mínimo 

olímpico e nós trabalhamos em cima desse mínimo’’, de forma a melhorar 

constantemente.  

 

Últimas Tendências na Investigação e Interrupção do Cibercrime  

No contexto atual de aumento do cibercrime, em que cada vez mais há atratividade de 

agentes maliciosos, importa discutir os desafios da investigação. Para isso, este painel 

contou com a presença de Carlos Cabreiro, da Polícia Judiciária, Pedro Verdelho, da 

Procuradoria-Geral da República e João Lázaro, da APAV.  

Carlos Cabreiro referiu que nem todos os crimes prosseguem para cibercrime – crimes 

relacionados com a tecnologia. O que sucede cada vez mais é ‘’vinho velho em garrafas 

novas’’, ou seja, crimes antigos que agora são cometidos com recurso à tecnologia, 

como as burlas por MBWay ou criptoativos. João Lázaro realça que os crimes clássicos 

continuam a acontecer, mas o modus operandi é diferente. Sem esquecer que 

qualquer violação de cibersegurança pode ser um crime e que está 

‘’permanentemente disponível’’, afirma Pedro Verdelho.  

O meio utilizado é cada vez mais a internet e por isso grande parte das atividades 

passaram a ser cometidas online – é quase como se tratasse de um meio perfeito. O 

representante da Polícia Judiciária neste painel dá o exemplo de, se um criminoso 

enviar e-mail de phising a sete mil pessoas e 50 responderem, há ‘’lucro’’. O crime 

online faz com que muitas entidades que poderão já ter sido vítimas de um cibercrime 

sem se aperceberem. Por isso, reforça a necessidade de prevenção, começando pelo 

elo mais fraco, as pessoas.  

João Lázaro afirma que o exemplo português é ‘’feliz’’. A APAV tem uma linha de 

Internet Segura, que reflete um aumento no número de cibercrimes nos últimos anos. 

Há ainda desconhecimento acerca dos mecanismos de ajuda existentes porque, 

segundo o representante da APAV, há a tendência de descartar que os problemas de 

cibersegurança podem chegar a todos. Pedro Verdelho afirma mesmo que as pessoas 

não têm noção de que um simples e-mail pode ser uma porta para o mundo.  
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Uma coisa é certa: a prevenção é uma das chaves para a cibersegurança e há que 

investir na literacia digital.  

 

Esquema de Certificação para o Quadro Nacional de Referência para a 

Cibersegurança  

O Esquema de Certificação para o Quadro Nacional de Referência para a 

Cibersegurança (QNRCS) irá permitir a certificação das práticas de segurança da 

informação das organizações. Para explicar este projeto, Vasco Vaz, do Centro 

Nacional de Cibersegurança.  

O Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança tem vários documentos 

associados: o Quadro de Avaliação de Capacidades em Cibersegurança, que orienta as 

organizações no processo de implementação do QNRCS; o Roteiro para as Capacidades 

Mínimas de Cibersegurança, onde estão definidos um conjunto de capacidades 

consideradas mínimas que a organização deverá adquirir até chegar à fase mais 

avançada; e uma ferramenta online, o Cyber Check-up, que materializa o QNRCS e 

permite verificar o estado de implementação em que as organizações se encontram.  

Os destinatários preferenciais para este esquema de certificação são as organizações 

abrangidas pelo Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço. Legitimar a 

conformidade da implementação das medidas estabelecidas no QNRCS, ajudar no 

cumprimento das exigências legais, prevenção de incidentes e criação de vínculos de 

confiança são os objetivos do esquema para os candidatos. Para a Administração 

Pública, o objetivo é sustentar políticas públicas de cibersegurança através da sua 

utilização por reguladores. Já para os utilizadores finais, ou seja, todos nós, o objetivo 

é mostrar o estado da cibersegurança das organizações, de forma a podermos escolher 

com qual nos queremos ‘’relacionar’’.  

Este Quadro contempla medidas obrigatórias e complementares, consoante a análise 

de risco. As organizações podem ser posicionadas em três níveis de certificação – 

básico, substancial e elevado -, por um período de três anos (renovável). Vasco Vaz 

mostrou também o ciclo de vida do processo de certificação com o seguinte esquema:  
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Imagem 6: Ciclo de vida do processo de certificação  

Fonte: C-Days : ‘’Esquema de Certificação para o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança’’ 

| Vasco Vaz, 8 de junho de 2022 

 

Dependências sem Substância e o Uso Problemático da Internet – Jogo ‘’Eu e os 
Outros’’ 

‘’Apostar na Prevenção’’ é também considerar a saúde mental. E para isso, há um 

longo caminho na prevenção, especialmente com os jovens, com o desenvolvimento 

de estratégias e adoção de abordagens adaptadas às especificidades culturais e sociais 

do grupo-alvo. Quem o diz é Raul Melo, do Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).  

De forma a prevenir, é essencial garantir mecanismos de baixo custo para que todos 

possam desenvolver competências, como:  
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Imagem 7: O que se pretende da prevenção 

Fonte: C-Days: ‘’Dependências sem substância e o uso problemático da internet – Jogo ‘’Eu e os outros’’ | 

Raul Melo, 8 de junho de 2022 

 

No entanto, existem obstáculos à prevenção, tais como: 

• Captar a atenção de um adolescente tendo em conta todos os outros 

estímulos que o rodeiam; 

• Abordar os temas sem ser normativo;  

• Garantir a pertinência dos assuntos abordados; 

• Como passar do ‘’não fazer’’ ao ‘’fazer’’; 

• Evitar o sentimento de ameaça relativamente ao pensamento que tem. 

O jogo ‘’Eu e os Outros’’ surgiu, em 2007, como um programa de prevenção dos 

problemas ligados comportamentos aditivos e dependências, direcionado à faixa etária 

dos 12 aos 18 anos. Tem por base nove narrativas em que o jogador é a personagem 

principal, onde são confrontados com várias opções e apenas podem selecionar uma. 

Os objetivos deste jogo prendem-se pela promoção da reflexão em grupo, pela 

tomada de decisão e exploração da informação. 
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Dia 3: 9 de junho de 2022 

Sala 1  

Abertura 

O terceiro e último dia da edição de 2022 dos C-Days começou com o discurso do 

Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Filipe 

Campolargo.  Destacou a digitalização como um instrumento de desenvolvimento ao 

serviço de uma sociedade feita de pessoas e para pessoas, ‘’tem outras vantagens, 

mas a experiência humana tem outras dimensões que se veem estampadas quando 

nos encontramos face-a-face’’.  

A cibersegurança assumiu um papel de relevo na vida das pessoas e, a nossa vida ao 

ter-se instalado no ciberespaço, fez com que as ameaças aumentassem. O Secretário 

de Estado afirma que a ação dos poderes políticos em matéria de cibersegurança não 

pode apenas ficar-se pela legislação: e o Centro Nacional de Cibersegurança tem vindo 

a ajudar as organizações em matéria de recursos que reforçam as capacidades de 

cibersegurança, promovendo as boas práticas e realizando ações de formação e treino 

em contexto laboral.  

‘’ A cibersegurança é uma tarefa de cada um de nós’’ e, com o aumento de ameaças, 

é fundamental que as organizações assumam uma cultura de prevenção, frisando que 

essa será uma marca distintiva numa sociedade digital. Terminou, dizendo que ‘’se vos 

derem seis horas para cortar uma árvore, é melhor passarem três ou quatro horas a 

afiar o machado’’ porque, no contexto da cibersegurança, nunca se sabe quanto 

tempo há para cortar as árvores e que é necessário ter o machado afiado quando as 

empresas estiverem perante uma ameaça. 

 

C-Academy | Assinatura do Memorando de Entendimento  

No dia 9 de junho, foi assinado o memorando de entendimento da C-Academy, um 

projeto de formação na área da cibersegurança. Estiveram presentes os 

representantes de universidades e politécnicos de todo o país, que irão garantir a 

distribuição geográfica do programa. 
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Aliança para a Cibersegurança com Assinatura de Memorando  

No âmbito da prevenção e sensibilização e da literacia digital, o CNCS criou a Aliança 

para a Cibersegurança que contempla um conjunto de empresas comprometidas com 

o mesmo propósito, através das seguintes iniciativas: 

• Identificação e definição de melhores práticas, incorporando lições aprendidas 

pelos vários membros e órgãos nacionais e internacionais;  

• Comunicação e disseminação das melhores práticas, e promoção destas através 

de mecanismos de capacitação, avaliação e certificação; 

• Incubação de projetos colaborativos, de interesse comum que beneficiem de 

envolvimento dos vários membros. 

No final desta pequena apresentação, as entidades com responsabilidade no âmbito 

dos vários setores considerados essenciais ou críticos em Portugal assinaram o 

memorando para a Aliança da Cibersegurança. Comprometem-se a atuar no sentido 

de atingir os objetivos referidos e assumir uma postura de partilha deste referencial de 

boas práticas com outras empresas.  

 

Carteira e Identidade Digital  

Hoje-em-dia, a identidade digital é um meio para conseguirmos aceder a imensos 

serviços. Para explicar este termo, a sua importância e quais os aspetos de segurança 

que o cidadão deve ter em conta, neste painel estiveram presentes André 

Vasconcelos, da AMA, Manuel Dias da Microsoft e Carlos Ribeiro, do IST.  

Porque é que a identidade digital é tão importante? André Vasconcelos justificou pelo 

facto de qualquer um conseguir identificar-se de forma forte e segura, os cidadãos e as 

empresas, e de conseguirmos aceder aos serviços com confiança. Carlos Ribeiro 

concordou com a afirmação e ainda acrescentou que ‘’não há aplicação digital onde a 

identificação não apareça’’.  

A identidade é aquilo que nós somos, define-nos. Como é cada vez mais difícil separar 

o mundo digital do físico, a identidade digital é algo que passará a ser ainda mais 

utilizado. No entanto, Manuel Dias alerta para o facto de muitos de nós ainda não 
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confiarmos nesta ferramenta porque, caso contrário, não andaríamos com ‘’cartões 

físicos na carteira’’.  

Para já, ainda só dispomos de identidade digital, mas o enquadramento atual da 

carteira digital, em termos europeus, é de 2014 e veio potenciar a interoperabilidade 

da identidade. Permite, por exemplo, que qualquer cidadão com a chave móvel digital 

consiga autenticar-se em sistemas de outros países. Possibilitou, também, ter os 

nossos documentos de identificação no telemóvel.  

Relativamente às perspetivas que se abrem com a aprovação da carteira digital 

europeia, Carlos Ribeiro afirmou que o regulamento tem dois problemas: a adesão dos 

serviços e das pessoas e a usabilidade. Mas estas questões têm vindo a ser resolvidas 

com a revisão das normas. No entanto, alertou para um grande problema que ainda 

não está resolvido: a questão da privacidade e as ações a considerar quando esta for 

violada.  

 

As Primeiras 48h na Deteção de um Ataque – casos de uso  

As primeiras 48 horas após um ataque são fundamentais e decisivas. São horas críticas 

para dimensionar o acidente. Para transmitir o testemunho, este painel contou com a 

presença de Rui Ramalho, do grupo Germano de Sousa, Luís Valente, da Sonae, José 

Galvão, do grupo Impresa e Nuno Marques, do Centro Nacional de Cibersegurança.  

Nuno Marques referiu que uma entidade tem cerca de duas horas para reportar ao 

CNCS que houve um acidente. No grupo Impresa, por exemplo, o estrago foi imediato 

porque todas as plataformas online foram abaixo e houve uma destruição massiva das 

infraestruturas. A magnitude foi muito mais tempo do que imaginaram, porque os 

vetores de ataque foram vários. Mas há empresas que não detetam quaisquer 

irregularidades nas primeiras horas.  

Na Sonae, nas primeiras 48h ativaram todos os planos de cibersegurança porque 

tinham vindo a fazer um trabalho prévio, incluindo simulacros. Conseguiram manter a 

viabilidade das lojas físicas, mas naquele momento, diz Luis Valente, ‘’o atacante, 

naquele momento, sabe mais do que nós sabemos sobre ele’’. Para que as 

consequências sejam minimizadas, é importante ter um plano bem definido. No caso 
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da Sonae, pensaram num cenário em que tudo estaria indisponível e adaptaram ao 

que ocorreu.  

No grupo Germano de Sousa, tiveram de fechar alguns laboratórios. O foco nas 

primeiras 48h foi conter o ataque e ativar o plano de resposta a acidentes e 

recuperação. O objetivo foi, primeiramente, conter o ataque e ver o que foi afetado, 

sendo que um dos pontos importantes foi a gestão de ativos para calcular o impacto, o 

que ajudou a perceber melhor as repercussões.  

 

Overview of EU Cybersecurity Policy  

De um ponto de vista geral, quais são as políticas existentes na Europa relativamente 

à cibersegurança? Miguel González-Sancho, da EC-DG CONNECT explicou quais os 

principais regulamentos da União Europeia.  

A política de cibersegurança da União Europeia é recente, tem menos de 10 anos. No 

entanto, o aumento dos ataques cibernéticos e a questão geopolítica atual (conflito 

entre a Rússia e a Ucrânia), fizeram com que o paradigma se alterasse e que parte 

destas políticas fossem revistas.  

Miguel González-Sancho referiu que são três os documentos mais importantes que 

fazem parte da legislação europeia da cibersegurança: 

• A diretiva NIS (Network and Information Security Directive), o principal 

instrumento legal a nível europeu com linhas base para a cibersegurança. Foi 

adotado em 2016 e, em maio de 2022, foi aprovada no Parlamento e Conselho 

Europeus a NIS 2; 

• O Cybersecurity Act, um documento que fortalece a agência europeia de 

cibersegurança (ENISA) e estabelece a moldura de certificação de segurança 

cibernética para produtos e serviços; 

• O Cybersecurity Resilience Act, que irá ser publicado depois do verão e tem 

como objetivo estabelecer standards comuns para produtos de cibersegurança. 
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Cryptography: Providing the Keys to Build Secure Systems 

A criptografia é o sustento da nossa segurança digital, que fornece ferramentas para 

implementar os serviços essenciais de segurança no ciberespaço. Para explicar a sua 

importância, a última sessão do último dia de C-Days contou com Keith Martin, da 

Royal Holloway, University of London.  

 Trata-se de um conjunto de ferramentas, todas com propósitos diferentes e algumas 

delas simples, mas quando combinadas, dão a segurança digital necessária. Essas 

ferramentas podem servir para:  

• Confidencialidade; 

• Integridade dos dados; 

• Autenticação dos dados originais (saber a sua origem); 

• Não repudiação (por exemplo, mostrar que determinada informação veio de 

determinada fonte); 

• Autenticidade da entidade. 

Para que é usada a criptografia? Keith Martin afirmou que dá segurança a tudo, como 

as redes de Wi-Fi, protege as chamadas telefónicas, os e-mails. Até está presente no 

simples gesto de abrir um carro com um comando automático. As pessoas usam cada 

vez mais serviços de encriptamento de mensagens para aumentar a segurança, mas 

muitos dos criminosos também os usam, sendo este um problema que não tem 

solução, alertou o especialista.  

Keith Martin terminou a apresentação dizendo que a criptografia está presente em 

todos os sistemas que utilizamos e que cada vez mais está a ganhar relevância.  

 

Reflexões do dia  

As reflexões do dia ficaram a cargo dos moderadores, Pedro Santos Guerreiro e Rosa 

de Oliveira Pinto. No final das sessões do primeiro dia do evento fizeram um resumo 

dos painéis e keynotes, destacando as principais questões levantadas pelos oradores.  
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Sala 2 

A Cooperação como Indicador de Maturidade  

Cooperação foi das palavras mais mencionadas ao longo dos três dias de conferência. 

Os Centros de Análise e Partilha de Informação (ISACs) são um conceito de tem como 

objetivo a melhoria da cibersegurança de infraestruturas serviços e sistemas nacionais, 

por meio da recolha, partilha e análise da informação entre organizações.  

De forma a abordar o seu funcionamento, vantagens e o seu contributo, este painel 

teve como convidados Nuno Medeiros, do ISAC Energia/ E-redes, Sérgio Trindade, do 

ISAC Águas/ Epal, Nuno Galveia, do ISAC Distribuição/ Jerónimo Martins e Carlos Pires, 

do RNCSIRT/ Banco Santander Portugal.  

A experiência de cada um dos presentes na criação destes centros é bastante 

semelhante. Carlos Pires destacou a partilha de indicadores como uma excelente ajuda 

a todos os membros dos grupos, como uma forma de entreajuda e de atingir melhores 

resultados. É um benefício para uns membros prevenirem o que outros estão a viver, 

acrescentou Nuno Galveia. ‘’É um caminho para a partilha de informação ativa’’, disse 

Nuno Medeiros, acrescentado que este é um caminho que têm feito desde a criação 

dos grupos.  

O modus operandi destes grupos consiste em reuniões regulares, que Sérgio Trindade 

espera alargarem-se a outras entidades. Estes grupos visam, acima de tudo, a partilha 

de boas práticas, ideias de melhoria de processos e de acontecimentos ‘’menos bons’’, 

muitas vezes na hora, que poderão servir de prevenção para outras organizações. É 

feita uma partilha até ao pormenor o que, em alguns casos pode ser essencial.  

 

Uma Realidade Pós-Covid e o Regime de Trabalho Remoto  

Com a pandemia, o local de trabalho passou do escritório para as nossas casas. Com o 

maior uso das tecnologias, cresceram os desafios das organizações, tanto ao nível da 

segurança como ao nível da gestão dos trabalhadores. Este painel contou com Ricardo 

Martins, da Meta Red, Sofia Marta, da Accenture e David Xavier, Secretário-Geral da 

Presidência do Conselho de Ministros.   
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O consumo digital aumentou, mas a atuação e sofisticação das organizações criminais 

também. Sofia Marta acredita que a solução face a estas alterações pode passar pela 

implementação de mudanças organizacionais, comportamentais, processuais e 

tecnológicas. Isto, porque o teletrabalho veio para ficar. No caso do ensino, Ricardo 

Martins disse que, no início da pandemia, houve funções que tiveram mais 

dificuldades em se adaptarem à distância, mas conseguiram ser ultrapassadas e 

continuam a ser aproveitadas. No caso da Secretaria Geral, ‘’estavam prontos para ir 

para casa’’ porque estavam a meio de uma reestruturação tecnológica, o que até 

acelerou o processo. Hoje, ainda continuam cerca de 25% dos funcionários em 

trabalho remoto.  

Os diretores, que têm um maior sentido de proximidade com os colaboradores, têm de 

se preparar para uma melhor gestão dos funcionários, da melhor forma, ‘’porque 

pessoas felizes fazem organizações felizes’’ (David Xavier).  

Com tudo isto, acresce o problema da segurança. O conceito de estar protegido por 

um edifício desapareceu e os riscos aumentaram. Muitas empresas não estavam 

preparadas para a segurança da informação digital, pelo que todos os intervenientes 

concordaram com a necessidade de serem criados mecanismos de cibersegurança e 

prevenir eventuais ataques.  

 

Práticas de Due Diligence de Terceiros: desde a Integração até a Desativação 

Uma prática de due diligence de terceiros é a avaliação de parceiros e/ou fornecedores 

na fase de contratação. Joana Mota Agostinho, da Cuatrecasas, explicou de forma mais 

pormenorizada este conceito na última conferência da segunda sala dos C-Days.  

Qualquer empresa recorre a terceiros que, em algum momento do ciclo de vida da 

organização, são benéficos para o seu bom funcionamento. No entanto, estes podem 

trazer riscos, desafios e inseguranças, começou por explicar Joana Mota Agostinho. A 

prática de due diligence torna-se essencial para a avaliação das entidades terceiras 

para avaliar o risco inerente à sua contratação e consequente monitorização contínua 

– de forma a garantir que essas entidades cumprem um conjunto de requisitos 

importantes para a organização. Esta prática é de extrema importância para as 
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organizações, uma vez que nenhuma consegue trabalhar isoladamente e assim, à 

partida, já conhecem os riscos e complexidades das entidades contratadas.  

Para ilustrar melhor a prática de due diligence, Joana Mota Agostinho apresentou o 

seguinte:  

Imagem 8 – Roadmap Due Diligence de Terceiros 

Fonte: C-Days ‘’Práticas de Due Diligence de Terceiros: desde a Integração até à 

Desativação’’ | Joana Mota Agostinho, 9 de junho de 2022 
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Sessão de Encerramento  
A sessão de encerramento esteve a cargo de António Gameiro Marques, diretor-geral 

do Gabinete Nacional de Segurança e do Centro Nacional de Cibersegurança. Começou 

com um agradecimento geral aos oradores e partilhou a sua leitura transversal do 

evento. ‘’Para se estar em vantagem, devemos sempre jogar no lado do tabuleiro em 

que o adversário não está à espera que joguemos’’, disse, numa tentativa de prevenir 

sempre de forma que seja mais difícil para o nosso adversário replicar. É caso para 

dizer aquela velha máxima de ‘’jogar pelo seguro’’. Mas, para que isto seja feito de 

forma eficaz, há que conhecer bem o nosso adversário e é aí que está o desafio.  

Transpondo este paralelismo para a cibersegurança, é necessário ‘’contrariar o termo 

de vulnerabilidade societal que o engenheiro Lino Santos apresentou na sessão de 

abertura do primeiro dia’’. Observar, cooperar e partilhar informação de 

cibersegurança podem ser ferramentas chave para o sucesso da segurança da 

informação.  

António Gameiro Marques terminou a sessão agradecendo uma vez mais aos oradores 

e às quase 1500 pessoas que passaram no Centro de Congressos do Estoril ao longo 

dos três dias de conferências.  
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SOBRE A APDSI  

Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação (APDSI) tem por objetivo a promoção e desenvolvimento da 

transformação e inclusão digital em Portugal, reunindo com este interesse comum 

profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e cidadãos em geral.  

Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em 

torno de causas tecnológicas e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, 

recomendações e estudos realizados por grupos de trabalho multidisciplinares em 

diversas áreas de intervenção, como a Segurança e Privacidade, a Ética no Digital, os 

Serviços Públicos Digitais, a Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território 

Inteligente, as Tecnologias de Inteligência Digital, a Política Digital e Governança, os 

Futuros da Sociedade da Informação, as Competências digitais e o Ambiente e Energia.  

Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e 

também as interações entre as tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, 

contribuindo com uma visão mais aberta para a discussão e tendo como meta a eficaz 

perceção e implementação destes conceitos na Sociedade Portuguesa. A APDSI tem o 

Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD.  
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