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Um em cada dois computadores do sector público está vulnerável a ataques de 
vírus informáticos. "O sistema nacional só ainda não colapsou por uma questão 
de sorte." Quem o garante é Francisco Rente, do Departamento de Informática 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) 
e colaborador de um dos laboratórios de informática e sistema do Instituto 
Pedro Nunes, que ontem falou na cidade dos estudantes sobre o sistema, o 
Nonius.  

Seria "caótico para a sociedade portuguesa se falhassem, de um dia para o 
outro, os sistemas dos sectores da justiça e da saúde (INEM, centros de saúde, 
hospitais), da rede eléctrica e de telecomunicações, ou da banca", apontou o 
investigador. 

Mas a vulnerabilidade no sector privado é igual. "O panorama também piorou 
desde a anterior monitorização dos investigadores da Universidade de 
Coimbra", alertou Francisco Nina Rente, garantindo que o sistema nacional só 
não colapsou ainda "apenas por uma questão de sorte".  

Este informático analisou, ao longo do último ano, 4,5 milhões de endereços da 
Internet (IP) e, numa escala (que vai desde o nível aceitável, perigoso, muito 
perigoso e caótico), atribuiu o grau de "perigoso'"ao que se passa actualmente 
na rede nacional. "É importante criar uma onda de consciencialização do 
perigo", alerta. 

Mas, afinal, o que é o Nonius? Trata-se de um sistema que produz, sistemática 
e periodicamente, dados estatísticos indicadores do nível de segurança da 
internet portuguesa. De quatro em quatro meses, são efectuados rastreios aos 



endereços electrónicos nacionais, quanto às vulnerabilidades técnicas e aos 
testes de presença de software malicioso (vírus). 

O investigador alerta que "na Internet, a criminalidade é gratificante e dá muito 
dinheiro". Se alguém quiser fazer um ataque, há até "receitas na Internet que 
ensinam como proceder", disse. 

"Até há cinco anos, eram os jovens que faziam estes ataques, mas a realidade 
mudou. Procurar alvos valiosos, como por exemplo, dados confidenciais do 
Estado ou bases de dados de grandes empresas, pode render muito dinheiro." 

O jovem especialista cita o exemplo catastrófico que se verificou durante o 
conflito da Geórgia, em 2008, em que este país "ficou sem as redes principais". 
O investigador aconselha os utilizadores privados a não abrir "coisas 
estranhas", e as grandes organizações e empresas a "ter serviços 
especializados de segurança, dando formação aos seus quadros".  
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