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"PORTUGAL CORRE O RISCO DE PASSAR UM DIA SEM INTERNET"  
Pelo menos um em cada cinco computadores está vulnerável a ataques informáticos, indica 
uma investigação da Universidade de Coimbra. “Num ano, o nível de segurança da rede 
nacional, pública e privada, passou de aceitável a perigoso”, diz o coordenador do estudo.  

  

 

No ano passado, todos os computadores ligados à World Wide Web na Geórgia ficaram sem acesso à 
Internet durante um dia inteiro. Em Portugal, este cenário já esteve mais longe de acontecer. “Num ano, 
o nível de segurança da rede nacional passou de aceitável a perigoso”, constata Francisco Rente. O 
investigador do Instituto Pedro Nunes diz que, “infelizmente, Portugal corre o risco de passar um dia sem 
Internet”. 

A “radiografia” à rede portuguesa foi levada a cabo pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da 
Universidade de Coimbra e pelo Instituto Pedro Nunes. O sistema informático NONIUS verificou 4,5 
milhões de endereços de IP’s, acedidos quer no sector público quer no privado, e encontrou 65 mil 
vulnerabilidades. 

“Pelo menos um em cada cinco computadores encontra-se vulnerável e, no máximo, um em cada dois”, 
adianta Francisco Rente, coordenador do projecto. Este agravamento era expectável porque o número de 
computadores ligados ao domínio “.pt” também aumentou com “a distribuição massiva de computadores 
ao nível escolar”. 

Nos utilizadores comuns a maior vulnerabilidade prende-se com a partilha total ou parcial da informação 
do disco rígido. “Mais importante do que activar anti-vírus e firewalls é ter consciência do que são fontes 
desconhecidas e fidedignas”, alerta Francisco Rente. O líder da investigação compara esta necessidade de 
“estar seguro na rede” com a “adaptação que os peões fizeram quando surgiu a rede viária e aprenderam 
que não podiam utilizar qualquer caminho”.  

Nas empresas é a fuga/roubo de informação pela Internet que mais deve preocupar os utilizadores. 
Francisco Rente dá o exemplo de piratas informáticos que podem vender a base de dados de um 
hospital, onde constem nomes de doentes crónicos, a uma seguradora. “A pirataria informática evoluiu de 
uma forma estranha. Se no início os motivos eram a diversão, actualmente pode falar-se numa 
verdadeira máfia capaz de realizar lavagens de dinheiro”, constata.  
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