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Um em cada cinco endereços electrónicos do Estado é vulnerável a “ataques”, ou seja, a confidencialidade e a 
integridade dos dados que neles circulam está em risco. Mas mais baixo ainda é o nível de segurança da Internet dos 
privados. Foram estas as conclusões a que chegou uma equipa de investigadores de Coimbra que testou a segurança 
dos 3,6 milhões de endereços electrónicos e dos 11 mil domínios de Internet existentes em Portugal. 

Ao longo de dois anos, uma equipa de investigadores do Instituto Pedro Nunes (IPN) e da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) construiu um sistema informático que permite avaliar a segurança 
da Internet portuguesa e a que chamou Nonius. No mês passado, e pela primeira vez, ele percorreu toda a rede 
nacional de Internet, ou seja, fez um varrimento real de todos os endereços activos existentes em Portugal, fazendo 
testes relativos a diversos tipos de vulnerabilidades técnicas e de presença de software nocivo.

Foi a análise do resultado daqueles testes que permitiu estabelecer o chamado nível de segurança da Internet 
portuguesa numa escala de zero (o ideal) a dez. No que respeita aos endereços e domínios do Estado, o nível de 
segurança é 1,6 - considerado um risco “aceitável”, o melhor na escala qualificativa. Mas a vulnerabilidade dos 
endereços e domínios privados de empresas e indivíduos) é tal, frisa o coordenador da equipa, Francisco Rente, que, 
como um todo, a Internet portuguesa vê o nível de segurança estabelecer-se em 2,1 e ser qualificado de “perigoso” (o 
segundo grau, antes de “muito perigoso” e “caótico”).

Para ilustrar a gravidade dos riscos associados ao baixo nível de segurança da Internet, o investigador recorda o 
ataque da Russian Business Network, uma das mais perigosas organizações do crime cibernético do mundo, a 
websites públicos e privados da Estónia, e que danificou toda a infra-estrutura de Internet daquele país.

“Por questões legais e de salvaguarda da confidencialidade”, à medida que recebe os dados, o sistema Nonius torna-
os, de imediato, anónimos, pelo que, neste momento, seria impossível à equipa de investigadores saber indicar quais 
os endereços e domínios que se encontram vulneráveis, assegura Francisco Rente. Contudo, as entidades que o 
desejarem poderão, por contrato, obter um relatório detalhado do grau de vulnerabilidade dos respectivos endereços 
ou domínios, a realizar com base nos próximos testes, marcados para Novembro.

Aquele negócio associado, sublinha Francisco Rente, não visa o lucro, mas sim a sustentabilidade financeira do 
projecto, cujo objectivo, diz, é fazer rastreios completos de quatro em quatro meses, o que permitiria avaliar e corrigir 
a evolução do nível de segurança da Internet. 
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