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“A
Internet portugue-
sa tem grandes fa-
lhas de segurança,

que podem afectar o dia-a-dia,
não só do comum dos portu-
gueses, mas também das
grandes empresas”. E, “se ain-
da nada de grave aconteceu,
foi por uma questão de sorte”.
Esta é, pelo menos, a convic-
ção de Francisco Rente. O
investigador da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade de Coimbra (FC-
TUC) e do Instituto Pedro Nu-
nes (IPN) apresentou ontem
os resultados de mais um con-
junto de testes realizados pe-
lo sistema informático NO-
NIUS.

Foram analisados “cerca de
4,5 milhões de endereços IP
e domínios ‘.pt’ do sector pú-
blico e privado – desde univer-
sidades, empresas, bancos e
ministérios, entre outros, re-
presentando assim toda a In-
ternet portuguesa –, com a in-
tenção de analisar a sua segu-
rança. E os resultados não são
animadores. “Sessenta e cin-
co mil vulnerabilidades” fo-
ram detectadas, sendo as mais
comuns as configurações er-
radas de sistemas, relaciona-
das, por exemplo, com os con-
trolos de acesso aos portais.

Perante este cenário, a con-
clusão é óbvia: “Portugal es-
tá no grau ‘perigoso’ da nossa
escala”. Os dados recolhidos
revelam que a situação tem
vindo a piorar – “tem havido
um acréscimo de falhas detec-
tadas”, diz Franciso Rente – e
são ainda mais preocupantes
se tivermos em conta que “o
sector Estado está pior que o
sector privado”. Ou seja, as
instituições públicas são mais
vulneráveis a ataques.

“A vulnerabilidade signifi-
ca que as possibilidades de
ataque podem ir desde a fuga
ou roubo de informação, à al-
teração de dados ou até à des-
truição de serviços”, acrescen-
tou Francisco Rente.

A juntar a esta vulnerabili-
dade, há um outro factor que
pode ajudar a abrir as portas
a um eventual ataque infor-

mático ao país: a falta de sen-
sibilidade da população. “A so-
ciedade portuguesa não tem
consciência deste tipo de pro-
blemáticas”, considera o in-
vestigador.

Lembrando uma situação
ocorrida na Geórgia, aquando
do confronto com a Rússia,
em que o país ficou sem In-
ternet devido a um ataque in-
formático, Francisco Rente
alerta que “é fácil isso aconte-
cer” em Portugal, “se houver
alguém com intenção de o fa-
zer”. E lembra as consequên-
cias que isso teria na econo-
mia.

E mais, a criminalidade in-

formática, que começou qua-
se como uma brincadeira, “é
hoje altamente gratificante fi-
nanceiramente”, pelo que “ca-
da vez haverá mais pessoas in-
teressadas” em realizar este ti-
po de ataques.

Instrução e
utilização consciente

Os particulares, empresas
e instituições públicas que de-
sejem podem ter acesso aos
resultados dos testes realiza-
dos pelo NONIUS aos seus
serviços de Internet. Além de
fornecer os dados, os respon-
sáveis pelo programa disponi-

biliza ainda “informação que
ajuda as pessoas a resolver os
problemas” detectados.

Segundo Francisco Rente,
há duas medidas que devem
ser tomadas para melhorar o
nível de segurança da Inter-
net portuguesa. A nível dos
particulares, o investigador su-
gere “uma utilização mais
consciente”, aconselhando
maior cuidado, por exemplo,
com a caixa de e-mail. No que
diz respeito ao lado organiza-
cional, o responsável defende
uma “aposta na instrução dos
quadros ou a requisição de
serviços privados” para a se-
gurança da informação.

O NONIUS foi desenvolvido por investigado-
res da FCTUC e do IPN. O sistema informá-
tico realiza um conjunto de testes para avaliar
o nível de segurança da Internet portuguesa,
utiliza uma escala com quatro níveis – “acei-
tável”, “perigoso”, “muito perigoso” e “caóti-
co” – e testa dois tipos de vulnerabilidades: téc-

nicas e de “malware” (software malicioso). As
vulnerabilidades técnicas dizem respeito a pro-
blemas de configuração e de erros implemen-
tação de “software”, por exemplo. As de
“malware” referem-se aos conhecidos vírus
e “worms”. De quatro em quatro meses, os re-
sultados destes testes são divulgados.

Sistema desenvolvido pela FCTUC e pelo IPN

INTERNET Resultados do NONIUS

“Se ainda não fomos
atacados foi... por sorte”
O nível de segurança da Internet portuguesa é “perigoso”. A vulnerabilidade a um ataque
informático é grande e o sector Estado está pior que o privado.

RESPONSÁVEIS do NONIUS dizem que “é fácil” acontecer um ataque informático em Portugal
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