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29 anos a abraçar

Ricardo Almeida 

Francisco chegou a pensar ser
psiquiatra antes de se decidir
pela engenharia informática

03 Agosto 2008 - 00h00
Francisco Rente

Ele acusou a
fragilidade da
internet.pt

Quando os tempos livres não se sentam ao
computador escolhem praticar surf. Ou karaté. A
leitura também entra no rol dedicado ao lazer e faz
companhia às saídas com os amigos e à música –
Francisco Rente já tocou baixo numa banda e, mesmo
depois de terminada a sinfonia, continua a ser
'aficcionado em música'.

Na semana que agora fica para trás, o coordenador do Centro de Segurança
Informática do Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, deu a cara pelo estudo que acusou
a vulnerabilidade da internet portuguesa. Mas só tem 25 anos. E nestes anos todos
que passaram não se recorda de tantos telefonemas como os que atendeu no dia em
que o estudo foi divulgado. 'Os meus amigos ligaram, mas a gozar comigo', diz
divertido quem pouco habituado estava a estas lides. A falta de hábito é compensada
pela importância que atribui à ‘missão’.

'É importante divulgar'. Principalmente quando as conclusões do projecto NONIUS [ver
caixa] podem ser tão 'pouco famosas': um em cada cinco computadores do Estado e
metade do sector privado estão indefesos.

O interesse de Francisco pela segurança da informação não é recente. A adolescência
trouxe a curiosidade pelas histórias que então circulavam sobre ‘hackers’. 'Tinha 14
anos e achei piada à filosofia de correr atrás do conhecimento', explica o jovem que
rejeita as definições 'recorrentemente' atribuídas aos ‘hackers’. 'As pessoas ligam
sempre esta actividade a algo malicioso mas é uma cultura que vem dos anos 70 e
descreve alguém que tem a capacidade de resolver um problema de forma criativa'.
Este interesse surgiu na altura das primeiras borbulhas e 'rebeldia' – Francisco diz que
teve alguns percalços – mas de trás vinha já o gosto pela informática de uma forma

Você está em: Homepage / Domingo / Notícia

Alterar tamanho de letra 

20:12

18:19

17:54

17:52

17:46

17:19

17:12

17:09

BELENENSES-PAÇOS DE FERREIRA, às
20:30

Nova acção contra queima de resíduos

Três mortes nas estradas quinta-feira

Turquia: Detidos suspeitos de terrorismo

Circulação proibida na linha do Tua

Novo passe escolar a partir de Setembro

Lucho Gonzalez renova até 2012

95% dos livros escolares à venda

» Sondagens

» CLASSIFICADOS

Automoveis

Emprego

Propriedades

 Ultima Hora  

 + enviadas  



Portugal

EURO'2008

Contactos CM

REVISTAS

Sport

Ciência/Tecnologia

Domingo

TV

Vidas

» VERSÃO IMPRESSA

geral, que começou 'aos seis, sete anos'; uma descoberta proporcionada pelo
computador que o pai tinha lá em casa.

'É certo que no início destruía-o mais do que o usava, mas comecei pouco depois a
desenvolver programas, aqueles jogos de pergunta e resposta muito básicos', graceja
o jovem que deixou a Aveiro natal rumo à cidade dos estudantes, Coimbra, onde se
formou em Engenharia Informática.

Nessa altura perdeu-se um psiquiatra, mas ganhou-se um especialista em segurança
da informação. 'Comecei a aperceber-me de que tirar o curso de Medicina ia ser
complicado, então esqueci a psicanálise [uma área que ainda hoje o fascina] e optei
por uma área de que também gostava bastante', revela, garantindo que hoje não se
imagina em outra estrada. Aliás, no caminho futuro deseja continuar a percorrer as
redes da informação. Isso parece-lhe tão certo e seguro como o facto de as empresas
e utilizadores descurarem a segurança dos seus computadores.

Aos particulares, para conseguirem evitar a invasão da privacidade, Francisco
aconselha... 'bom senso'. E, claro, utilizar software de protecção – os antivírus. 'As
pessoas têm que perceber, por exemplo, que se recebem um e-mail em chinês, de um
remetente que não conhecem, não o devem abrir. Isso e as supostas publicidades de
bancos, porque os bancos nunca fariam isso', explica o jovem informático. Já em
relação às empresas, organizações e mesmo o Estado, a solução 'tem que ser mais
abrangente e incluir especialistas na área' para evitar fugas de informação. A Unidade
(do Instituto Pedro Nunes) que criou – CERC-IPN – faz isso. 'Por mim fazia só serviço
comunitário, mas isso não faz ganhar o pão'. E ele, como todos os jovens de 25 anos,
precisa de trilhar a independência.

O PROJECTO QUE PERCORREU A NET 

A ideia do projecto NONIUS demorou seis meses a ser delineada, um ano e meio a ser
implementada e duas semanas e meia para a execução – e obtenção dos resultados. E
estes não são animadores: o estudo detectou 30 mil vulnerabilidades de 17 tipos
distintos e apurou o número de vezes que cada uma dessas vulnerabilidades surge. O
NONIUS resultou de uma investigação conjunta do Instituto Pedro Nunes e da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra liderada por Francisco
Rente. 'As conclusões surpreenderam-me mas de certa forma conseguimos dados
factuais que corroboram a percepção que eu já tinha', explica Francisco. Este projecto
de segurança da informação está enquadrado na dissertação de mestrado do jovem de
25 anos.

QUESTIONÁRIO

- Um país... Portugal
- Uma pessoa... Dalai Lama
- Um livro... ‘Duas Horas de Lucidez’, Noam Chomsky
- Uma música... ‘Great gig in the sky’, Pink Floyd 
- Um lema... Liberdade
- Um clube... Benfica
- Um prato... Gnoshies
- Um filme... A trilogia do ‘Padrinho’
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1 - Sporting 3
2 - Nacional 3
3 - Sp. Braga 3
4 - FC Porto 3
5 - Naval 3
6 - E. Amadora 3
7 - V. Guimarães 1
8 - Benfica 1
9 - V. Setúbal 1
10 - Rio Ave 1
11 - Leixões 0
12 - Trofense 0
13 - Marítimo 0


