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O nível 
de segurança 
da Internet na AP

Actualidade
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Não há dúvidas de que a evolução 
tecnológica é um factor positivo para 
o desenvolvimento e simplificação da 
Administração Pública portuguesa. 
No entanto, lado a lado com esta 
evolução reside uma crescente 
vulnerabilidade a intrusões e 
piratarias que requerem uma especial 
consciencialização. Estará o sector 
público preparado para enfrentar 
os riscos inerentes à evolução 
tecnológica?
Magda Jiná

Projecto Nonius*
O CERT-IPN, um núcleo integrado no Instituto Pedro 
Nunes que se dedica à segurança da informação, 
apresentou os resultados de um ano de trabalho na 
avaliação dos níveis de segurança da Internet portuguesa. 
O sistema Nonius, fruto de uma parceria com a 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra, percorre todos os endereços IP e moradas 
na Internet (domínios .pt), produzindo de forma 
sistemática e periódica, a cada quatro meses, um 
conjunto de dados estatísticos indicadores do nível 
de Segurança da Internet Portuguesa. Os dados mais 
recentes apontam para uma Internet cada vez menos 
segura. Na escala do sistema, Portugal passou de um 
nível «aceitável» para «perigoso».
Este projecto pretende criar um histórico fidedigno 
e consistente de um conjunto de dados estatísticos 
relativos a um grupo de vulnerabilidades técnicas e 
à presença de software malicioso em toda a Internet 
Portuguesa. Neste sentido, o desenvolvimento do 
Nonius vem alertar para a grande propensão a roubos de 
informação e a falhas graves que podem afectar a vida 
dos portugueses, particularmente se forem afectados 
hospitais, bancos, seguradoras ou instituições do Estado. 
O sector estatal, que estava um pouco melhor do que 
o privado, é o que está agora pior, apesar de ambos 
manterem um nível «perigoso», de acordo com os testes 
efectuados. Claro que esta vulnerabilidade a piratarias 
cresce ao mesmo ritmo da evolução tecnológica, que 
no último ano atingiu valores consideráveis. Francisco 
Rente, responsável pelo projecto, considera ainda mais 
preocupante o facto de as vulnerabilidades encontradas 
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nos endereços e domínios portugueses rastreados – 
alguns ISP negaram a possibilidade de testes ao sistema 
Nonius – serem relativamente fáceis de explorar por 
criminosos. 
Além de produzir indicadores do nível de segurança 
da Internet portuguesa, o projecto Nonius pretende 

também contribuir para a 
consciencialização da população 
para a problemática gerada 
em torno da segurança da 
informação. 
Há que fazer uma utilização 
mais consciente da Internet, 
pelo que nunca se deve abrir 
um e-mail de um endereço 
desconhecido, que vem escrito 
numa língua estrangeira ou 
que traz anexos estranhos, sob 
pena de se tratar de um vírus 
ou alguma artimanha para 
afectar o computador ou violar 
privacidade. Nas organizações, 
será importante garantir que 

os seus quadros têm a formação suficiente para tomar 
decisões no que se refere à segurança da informação. 
Francisco Rente acredita que os quadros intermédios 
da Administração Pública, neste momento, não têm os 
conhecimentos necessários para tal.
Toda a acção do Nonius tem enquadramento legal 
validado por especialistas na área, não constituindo, 
desta forma, nenhuma ameaça de qualquer tipo à 
integridade das infra-estruturas ou informação dos IP’s 
e domínios analisados, protegendo sempre o anonimato 
dos mesmos. Para além disso, não é um software de 
intrusão nem acede a informação privada. x

*www.cert.ipn.pt/nonius/

Projecto Nonius – A razão de ser 

- Produção de dados indicadores do nível seguran-
ça da Internet Portuguesa 
- Consciencialização Nacional para a problemática 
gerada à volta da Segurança de Informação.
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