
 

 

Dicas do DRIcas 

 Cuidado com o Black Friday! 

 Já ouviu falar da Cibermonday? 

Ver mais 

EDITORIAL 
Num mundo cada vez mais tecnológico, com o aumento do cibercrime e com a maioria dos 
nossos dados e  informação acessível digitalmente como é que nós, na Madeira e no Porto 
Santo nos podemos proteger? A edição Outono do DRIgital tem foco na Cibersegurança, 
não perca a publicação completa. Ver mais 

Andreia Collard 

Teve lugar dia 9 de outu-
bro a Cerimónia de Encer-

ramento do Curso de “Cibersegurança, Ciberde-
fesa e Exercícos de Gestão de Crises no Ciberes-
paço — Planeamento, criação de cenários e 
condução de Exercícios". Este curso decorreu 
num formato, as sessões presenciais decorrem 
nas instalações da Academia Militar (Lisboa), 
em Guimarães, na Madeira (Funchal) e nos Aço-
res (Ponta Delgada). Ver mais 

Para mais informação sobre cursos de forma-
ção e workshops agendados consulte o sepa-
rador “Formação” na página de Formação da 
DRI aqui 

FORMAÇÃO 

PORQUE ÀS VEZES UMA PEQUENA DIFERENÇA, FAZ UMA GRANDE MELHODRIA! 

 

https://www.madeira.gov.pt/dri                      edição Outono  N. 2 | 2021 
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Outubro mês da Cibersegurança | O 

Mês Europeu da Cibersegurança (ECSM) é 

a campanha anual da UE dedicada à pro-

moção da cibersegurança entre cidadãos e 

organizações e ao fornecimento de infor-

mações atualizadas sobre segurança online 

através da sensibilização e da partilha de 

boas práticas.  

A DRI aliou-se a empresas do ramo e promoveu eventos onde a 

palavra de ordem foi CIBERSEGURANÇA Ver mais 

TEMA DE EDIÇÃO 

SABIA QUE…  

Ada Lovelace, filha de Lord Byron, é historica-

mente considerada a primeira programadora 

pois desenvolveu um algoritmo para implanta-

ção num computador, a máquina de análi-

se de Charles Babbage, em outubro de 1842.  

Na DRI celebrou-se o dia da Igualdade e De-
senvolvimento dando voz a mulheres que 

escolheram dar continuidade ao trabalho de Lovelace. “Somos 
todos Tecnologia” dá mote ao webinar temático promovido pela 
DRI no dia 24 de outubro  Ver mais 

Por falar em Cibersegurança… 

Deixamos recomendações para 
se manter ciberseguro. 

Saiba quais os perigos do phi-
sing e como identificar os ata-
ques  Ver mais 

EVENTO Inteligência Artificial: A Realidade! 
Da teoria à realidade: A utilização de Inteligên-

cia Artificial na atualidade e como esta tecnolo-

gia pode ajudar as organizações a responderem 

aos novos desafios da era digital. Ver mais  

Há 20 anos, a 23 de novembro de 2001, o 
primeiro tratado internacional visando 
combater o crime, contra e por meio de 
computadores, e a obtenção de provas 

eletrónicas foi instituído em Budapeste: a Convenção de Budapes-
te sobre Cibercrime do Conselho da Europa. Ver mais 

Convenção  
Budapeste 

Clica na imagem e consulta 
o site oficial desta campa-
nha europeia. Participa no 
Quiz e fica atento às novida-
des. 

https://www.madeira.gov.pt/dri/Estrutura/DRI/ctl/Read/mid/7319/InformacaoId/114437/UnidadeOrganicaId/27/CatalogoId/0
https://www.madeira.gov.pt/dri/Estrutura/DRI/ctl/Read/mid/7319/InformacaoId/102304/UnidadeOrganicaId/34/CatalogoId/0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace
https://pt.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_an%C3%A1lise
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_an%C3%A1lise
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https://cybersecuritymonth.eu/


 

 

Num mundo cada vez mais tecnológico, com o aumento de 

cibercrime e com a maioria dos nossos dados e informação 

acessível digitalmente como é que nós, na Madeira e no Porto 

Santo, nos podemos proteger? 

Não estamos sós, fazemos parte de um ecossistema global 

de Ciber que se assenta em 5 pilares: Legal; Técnico, Organi-

zacional, Capacitação e Colaboração. 

Em termos do desenvolvimento nestes 5 pilares, de acordo 

com a quarta edição do Índex Global de Cibersegurança, Por-

tugal, ocupa o 14ª lugar entre 194 países. 

É um bom posicionamento, por agora, pois foi impulsionado 

pela pandemia que veio acelerar a digitalização de uma forma 

sem precedentes.   

Mas a Região Autónoma da Madeira não se deixou ficar para 

trás, muito pelo contrário. O foco do Governo Regional nesta 

área tem vindo a aumentar cada vez mais, desde a criação da 

Direção Regional de Informática, com Serviços de Cibersegu-

rança, aos cursos e iniciativas que têm vindo a promover ao 

longo dos anos. Os 2 milhões de euros, alocados no Plano de 

Recuperação e Resiliência (PRR), que estão direcionados a 

nível regional na capacitação, na tecnologia, na formação e no 

desenvolvimento da Região, são disso exemplo, bem como os 

inúmeros exercícios em colaboração com as Autoridades lo-

cais ao nível da cibersdegurança, inclusive na área de Defesa. 

Um verdadeiro reconhecimento do esforço e da visão da Re-

gião no acompanhamento destes 5 pilares. 

Mas estar ciberseguro é uma responsabilidade de todos nós. 

Assim, deixo-vos com a nossa edição online do boletim infor-

mativo DRIgital, uma publicação com notícias dedicadas ao 

tema da Cibersegurança, onde também damos conta dos 

eventos promovidos pela DRI, deixamos dicas e boas práticas 

para um mundo cada vez mais digital. 

Andreia Collard 

DIRETORA REGIONAL DE INFORMÁTICA 

Editorial 
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EVENTOS DRI – OUTUBRO 2021 
 
O que é ECSM?  

O Mês Europeu da Cibersegurança (MEC/ECSM) é a campanha anual da UE dedicada à promoção 

da cibersegurança entre cidadãos e organizações e ao fornecimento de informações atualizadas so-

bre segurança online através da sensibilização e da partilha de boas práticas. Todos os anos, durante 

todo o mês de outubro, centenas de atividades acontecem em toda a Europa, incluindo conferên-

cias, workshops, ações de formação, webinars, apresentações e muito mais, para promover a segu-

rança digital e a higiene cibernética.  
 

‘Think Before U Click’ #ThinkB4UClick  

‘A Cibersegurança é uma responsabilidade compartilhada’  

Desde o primeiro evento em 2012, o Mês Europeu da Cibersegurança tem alcançado as suas princi-

pais prioridades ao reunir grupos de toda a Europa sob o lema ‘Cibersegurança é uma responsabili-

dade partilhada’ para se unir contra as ameaças cibernéticas. Todos os anos, a campanha não só 

promove a utilização mais segura da Internet para os cidadãos da UE, mas os organizadores forne-

cem o conhecimento e as ferramentas para o fazer.  
 

 

"Ilhas Digitais - Ilhas Seguras" | DRI em parceria com a PaloAlto Dell Technologies | 20 OUT  
 

A conferência "Ilhas Digitais - Ilhas Seguras", integrou o pro-

grama de iniciativas que o Governo Regional levou a efeito 

para assinalar o Mês Europeu da Cibersegurança. Esta é 

uma parceria entre a Secretaria Regional da Finanças, atra-

vés da Direção Regional de Informática, a PaloAlto e a Dell 

Technologies, onde foi abordado o tema "Para uma Estraté-

gia de Cibersegurança", partindo do enquadramento estra-

tégico da cibersegurança desde o nível da União Euro-

peia até à RAM, no contexto das ameaças emergentes até 

às respostas possíveis e boas práticas internacionais.  

 

Este evento teve lugar no dia 20 de outubro no Pestana Casino Park Hotel e contou com transmis-
são via streaming.  
  
De alguma forma podemos dizer que a DELL e a PaloAlto têm uma ação complementar, com a     
PaloAlto a assumir uma ação preventiva dos ataques informáticos e a DELL a apresentar formas de 
recuperação de dados e de redundância quando os ataques ocorrem.  

EVENTOS 
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COMO PODEMOS IDENTIFICAR UM ATAQUE PHISHING?  

Uma das formas mais simples de ciberataque e talvez a mais eficaz é o 

Phishing. Nestas ações as vitimas são enganadas pelo atacante, que 

procura adquirir informação confidencial de maneira fraudulenta, nor-

malmente através do email, ou com recurso a perfis falsos criados nas 

redes sociais.  

Existem várias maneiras de ser “fisgado” pelos esquemas de Phishing 

porém, as mais comuns formas deste ciberataque são: através do acesso às contas pessoais por 

meio de Wi-Fi público, fazendo login num site falso ou clicando num link de um e-mail com um des-

conto fantástico sobretudo durante a Black Friday ou durante as campanhas de compras no Natal. 

Todos os ataques de Phishing seguem os mesmos 3 princípios básicos:  

1. O ataque é realizado por meio de comunicações eletrônicas, como e-mail ou por telefone. 

2. O golpista finge ser um indivíduo ou organização de confiança (por ex. instituição bancária). 

3. O objetivo é obter informações pessoais confidenciais, como credenciais de login ou o número 

do cartão de crédito. 

Para estar ciberseguro, devemos ter atenção a alguns sinais de tentativas de Phishing , como por 

exemplo:  

• Receber um email que contenha uma oferta que pareça boa demais para ser verdade. Ganhar a 

lotaria, uma herança desconhecida, um prémio fantástico ou qualquer outra notícia igualmente extra-

ordinária e inesperada são frequentemente usadas neste tipo de crime. 

• Receber um email cujo remetente não é alguém com quem temos um contato frequente. Mesmo 

que se reconheça o nome do remetente, devemos desconfiar caso seja de alguém com quem não cos-

tumamos falar, especialmente se o conteúdo do email não tiver ligação  com as nossas responsabilida-

des profissionais ou interesses próprios. 

• Receber uma mensagem assustadora. Devemos ter especial atenção na linguagem pesada ou alar-

mista da mensagem para criar uma sensação de urgência, exortando-nos a clicar e a "tomar medidas 

imediatas", antes que a conta seja encerrada. As organizações responsáveis não pedem dados pessoais 

pela Internet. 

• Quando recebermos emails com links suspeitos, devemos passar o cursor sobre o link ,sem fazer cli-

que, e ver o verdadeiro URL. Podemos visualizar esta informação na parte inferior esquerda do email. E 

para fornecer informações de login ou informações confidenciais, devemos assegurar que no URL apa-

reça “HTTPS”  e não só “HTTP”. O “S” significa que é seguro e o site é fidedigno. 

Devemos manter-nos sempre alerta, tomar precauções e estar atentos a tudo 

o que pareça suspeito, no entanto, a principal recomendação é usar algum 

tipo de software de segurança. A maioria destas ferramentas têm capacidade 

para detetar quando um link ou um anexo não é aquilo que parece, conse-

guem detetar sites fraudulentos e impedi-lo de os abrir, mesmo que este-

jamos convencidos de que são fidedignos.  
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SOMOS TODOS TECNOLOGIA – IGUALDADE DEBATIDA NA DRI 

Newsletter 02 | 2021 

Na semana em que se assinalou o Dia Municipal para a Igualdade, a 24 de outubro, consi-

deramos de suma importância de afirmar a Igualdade de oportunidades como um pilar es-

truturante da sociedade. Porque o cérebro e a tecnologia não têm género, a Direção Regi-

onal da Informática promoveu uma conversa informal e interativa no passado dia 26 de 

outubro sobre o lema “Igualdade é Desenvolvimento”. 

Foi este o mote para juntar no auditório da DRI 5 mulheres com percursos diferentes, mas 

com o gosto pelas profissões tecnológicas em comum. Numa conversa franca e descontraí-

da, moderada pela Dra. Andreia Collard, Diretora Regional da Informática, participaram 

Paula Silva da equipa de Cibersegurança, a Eng. Bárbara Florença da DRI e as convidadas 

Ana Neto - Technical Advisor da Connecting Software e Carolina Gouveia estudante da Li-

cenciatura de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações.  

Partilharam-se histórias e vivencias, com os contributos de gerações distintas, que compro-

vam o quando o papel das mulheres na tecnologia desmistificou-se nos últimos anos. Esta 

iniciativa contou transmissão através da plataforma Teams e com a valiosa intervenção do 

público online que questionou o nosso painel feminino. 

 



 

 

CONVENÇÃO DE BUDAPESTE 
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Há 20 anos, a 23 de novembro de 2001, o primeiro trata-

do internacional visando combater o crime, contra e por 

meio de computadores, e a obtenção de provas eletróni-

cas foi instituído em Budapeste: a Convenção de Buda-

peste sobre Cibercrime do Conselho da Europa. 

Até o momento, a Convenção de Budapeste continua a 

ser o tratado internacional vinculativo mais relevante 

sobre o cibercrime. Um segredo de sua longevidade é a 

sua linguagem neutra em termos de tecnologia. 

Além disso, a Convenção não é apenas um tratado contra o cibercrime. Permite o exercício dos 

poderes processuais e dos instrumentos de cooperação internacional em relação a qualquer in-

fração que implique a prova eletrónica. 

Desta forma, a Convenção de Budapeste cobre uma ampla gama de crimes e suas disposições 

são aplicáveis a botnets, phishing, terrorismo, roubo de identidade, malware, spam, DDOS e ata-

ques a infraestruturas críticas, interferência eleitoral, ciberviolência, para citar apenas alguns. 

Até junho de 2021, 158 Estados usaram a Convenção de Budapeste como diretriz ou fonte para 

a legislação interna. 

A Convenção de Budapeste concilia a visão de uma Internet livre, onde a informação pode fluir 

livremente, ser acedida e partilhada, com a necessidade de uma resposta eficaz da justiça crimi-

nal em casos de uso indevido. As restrições são definidas de forma restrita; apenas infrações 

criminais específicas são investigadas e processadas, e dados específicos que são necessários 

como provas em procedimentos criminais específicos são protegidas sob o princípio dos Direitos 

Humanos e do Estado de Direito. 

A evolução das tecnologias de informação e comunicação - ao mesmo tempo que trazem opor-

tunidades sem precedentes para a humanidade - também levantam desafios, inclusive para a 

justiça criminal e, portanto, para o Estado de Direito no ciberespaço. 

Enquanto o cibercrime e outras ofensas que envolvem indícios eletrónicos em sistemas infor-

máticos estão prosperando e esses indícios são cada vez mais armazenados em servidores loca-

lizados em jurisdições estrangeiras, múltiplas, mutáveis ou desconhecidas, ou seja, na nuvem, 

os poderes da aplicação da lei são limitados por limites territoriais. 

Como resultado, apenas uma pequena parcela dos cibercrimes denunciados às autoridades da 

justiça criminal está levando a processos judiciais e condenações e, na maioria das vezes, as víti-

mas não obtêm justiça. 

Imagem da wikipédia 



 

 

BLACK FRIDAY O QUE É E OS CUIDADOS QUE DEVERÁ TER 

No próximo dia 26 de novembro celebra-se o dia em que muitas lojas, sobretudo as online, colocam à 

disposição grandes ofertas e descontos, a Black Friday ou sexta-feira negra se quisermos usar a desig-

nação portuguesa. A Black Friday ficou conhecida por dar nome ao dia de saldos que inaugura a tem-

porada de compras de Natal, mas que frequentemente corresponde a uma semana de descontos 

“imperdíveis”.  

Impulsionada pelo sucesso desta data comercial, surge a CiberMonday para incentivar ainda mais as 

vendas online do final do ano. Estas promoções ocorrem no mês de novembro, com a Cyber Monday 

a ficar reservada às lojas online, e tem raízes na tradição americana após do feriado de Ação de Gra-

ças nos Estados Unidos, tornando-se um fenómeno mundial nos últimos anos.  

Apesar que as campanhas da Black Friday e Cyber Monday se terem convertido em sinónimo de ven-

das massivas, grandes descontos e ofertas imperdíveis, também são um momento propício à fraude. 

É importante estar alerta para não ser vítima seja através de fraudes com os cartões de crédito, dados 

pessoais ou palavras-passe.  As empresas precisam igualmente de reforçar a segurança nos procedi-

mentos online pois o risco de ciberataque é potenciado pelas campanhas vistosas, clickbait fraudu-

lento e por um baixar de guarda generalizados por parte dos utilizadores. 

Faça compras online em segurança com estas 5 dicas: 

• Evitar o sistema de “preenchimento automático”— Os fil-

tros web impedem que o utilizador navegue em websites 

conhecidos por levar a cabo fraudes, ataques de phishing ou 

propagação de malware.  

• Estar alerta para o phishing — Se a informação parece de-

masiado boa para ser verdade, devemos desconfiar, os ci-

bercriminosos muitas vezes mostram ofertas atraentes e 

difíceis de recusar. É também comum recorrerem a truques 

como a pressão do tempo e adicionarem contagens decres-

centes para criar o impulso da compra (e em consequência 

do “clique”) nos seus websites maliciosos.  

• Se possível, utilizar cartões de débito ou pré-pagos —  De-

vemos considerar a possibilidade de utilizar um cartão deste 

género para realizar as compras online pontuais. Estes car-

tões com um valor fixo reduzem os riscos no caso de algo 

correr mal, e evitam o acesso ao resto das  contas, pois não 

estão vinculados a elas.  

• Verificar os movimentos bancários — Eliminar todas as ameaças de fraude é bastante complicado, mas 

podemos reduzir a probabilidade de ser vítima de um ataque de phishing se verificarmos os movimentos 

bancários com frequência e estivermos atentos aos gastos excecionais. Também é recomendável rever os 

emails de confirmação das compras, para nos assegurarmos de que não existem movimentos fraudulen-

tos ou alteração dos artigos contratados.  


