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… e em Portugal também acontece…

https://tek.sapo.pt/noticias/computadores/artigos/vod

afone-portugal-confirma-que-foi-alvo-de-ciberataque

https://tek.sapo.pt/noticias/computadores/artigos/vodafone-portugal-confirma-que-foi-alvo-de-ciberataque
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Fonte: CNCS/CERT.PT
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Fonte: CNCS/CERT.PT
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Em tempos de mentira universal, dizer a verdade 

torna-se um ato revolucionário. 

George Orwell
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Promover a confiança no atual sistema de comércio, governança, poder militar e cooperação internacional
(https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2021-12-14/world-without-trust)

https://manifesto55.com/b-r-a-v-i-n-g-como-criar-confianca-entre-lideres-e-equipes/

https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2021-12-14/world-without-trust
https://manifesto55.com/b-r-a-v-i-n-g-como-criar-confianca-entre-lideres-e-equipes/
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Confiança

Autenticidade 

e transparência

Empatia e 

credibilidade

Simplicidade 

e justiça
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https://www.aretegroupllc.com/blog/businesses-are-leading-the-way

https://www.aretegroupllc.com/blog/businesses-are-leading-the-way
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Visão:

Que Portugal seja um país seguro e próspero através de uma 

ação inovadora, inclusiva e resiliente, que preserve os valores 

fundamentais do Estado de Direito democrático e garanta o 

regular funcionamento das instituições face à evolução digital 

da sociedade.

ENSC

2019-2023

https://dre.pt/home/-/dre/122498962/details/maximized

https://dre.pt/home/-/dre/122498962/details/maximized
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Princípios
Subsidiariedade

Complementaridade

Proporcionalidade 

https://dre.pt/home/-/dre/122498962/details/maximized

(RCM 92/2019)

Objetivos Estratégicos
Maximizar a resiliência

Promover a inovação

Gerar e garantir recursos 

Princípios
Subsidiariedade

Complementaridade

Proporcionalidade 

Objetivos Estratégicos
Maximizar a resiliência

Promover a inovação

Gerar e garantir recursos 

https://dre.pt/home/-/dre/122498962/details/maximized
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https://dre.pt/home/-/dre/122498962/details/maximized

(RCM 92/2019)

Governação

Prevenção, 
Educação e 

Sensibilização

Proteção

Resposta Investigação, 
Desenvolvimento e 

Inovação

Cooperação (Nac/Int)

Eixos

https://dre.pt/home/-/dre/122498962/details/maximized
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Eixo 2 Eixo 3

Ambiente e Ação Climática, do Mar, Economia e 

Transição Digital e Solidariedade e Segurança Social5 Novos organismos:

Organismos e serviços da Administração Pública 
(com atividades inscritas para os anos 2021 e seguintes)94 

Pessoas e 

Comportamento

s
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https://www.cncs.gov.pt/pt/observatorio/

Sociedade (3) 

Relatórios

Políticas Públicas (1)

Riscos e Conflitos (2)

Ética e Direito (1)

Ensino de
Cibersegurança (1)

Economia (1)

https://www.cncs.gov.pt/pt/observatorio/
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Aplicabilidade:

• Administração Pública

• Operadores de infraestruturas críticas

• Operadores de serviços essenciais

• Prestadores de serviços digitais

• A quaisquer outras entidades que 

utilizem redes e sistemas de informação

Isenção:

• Redes e sistemas de informação de 

Comando e controlo Militares

• Redes e sistemas de informação que 

processam informação classificada

DIRETIVA (UE) 2016/1148

Parlamento Europeu e do Conselho (6 de julho de 2016)

Medidas destinadas a garantir um elevado nível comum 

de segurança das redes e da informação em toda a União 

Diretiva SRI/NIS (2016)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016L1148

Lei n.º 46/2018

Estabelece o regime jurídico da

segurança do ciberespaço
(transpondo a Diretiva (UE) 2016/1148)

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/46-2018-116029384

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/46-2018-116029384
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Conselho Superior de 

Segurança do Ciberespaço

(CSSC)

Governação 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwign4ix1YjXAhUF5xoKHS7gAOkQjRwIBw&url=http://illinoisreview.typepad.com/illinoisreview/2015/03/ready-governor-names-members-of-local-government-and-unfunded-mandates-task-force.html&psig=AOvVaw2P6Sejr_E4E6gbZlSQg3Bb&ust=1508914092561502
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Autoridade Nacional 

de Segurança

Serviço de 

Informações
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Competitividade e 
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Madeira
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Açores
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República
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do Ministério da 

Saúde

Ministério Negócios 

Estrangeiros

Policia Judiciária 

(UNC3T)

Centro Nacional de 

Cibersegurança 

(CNCS)

Forças Armadas 

(Centro de 

Ciberdefesa)

Rede Nacional de 

CSIRT
Autoridade Tributária

…

Conselho Superior de 

Segurança do Ciberespaço

(CSSC)

Governação 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwign4ix1YjXAhUF5xoKHS7gAOkQjRwIBw&url=http://illinoisreview.typepad.com/illinoisreview/2015/03/ready-governor-names-members-of-local-government-and-unfunded-mandates-task-force.html&psig=AOvVaw2P6Sejr_E4E6gbZlSQg3Bb&ust=1508914092561502
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Objetivos: 

• Estabelecer laços de confiança entre elementos responsáveis pela segurança 

informática de forma a criar um ambiente de cooperação e assistência mútua no 

tratamento de incidentes e na partilha de boas práticas de segurança;

• Criar indicadores e informação estatística nacional sobre incidentes de segurança com 

vista à melhor identificação de contra-medidas pró-activas e reactivas;

• Criar os instrumentos necessários à prevenção e resposta rápida num cenário de 

incidente de grande dimensão;

• Promover uma cultura de segurança em Portugal.

https://www.redecsirt.pt/
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Estabelece:

• Requisitos mínimos de segurança 
(entidades abrangidas pela Lei n.º 46/2018)

• Implementação de um quadro nacional 

para a certificação de cibersegurança 

Institui:

Regulamento (UE) 2019/881 

Parlamento Europeu e do Conselho (17 de abril de 2019)

relativo à ENISA (Agência da União Europeia para a 

Cibersegurança) e à certificação da cibersegurança das 

tecnologias da informação e comunicação

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019R0881

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/65-2021-168697988

Decreto-Lei n.º 65/2021

Regulamenta o Regime Jurídico da 

Segurança do Ciberespaço e define as 

obrigações em matéria de certificação da 

cibersegurança 
(execução do Regulamento (UE) 2019/881)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019R0881
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/65-2021-168697988
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Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço

https://www.cncs.gov.pt/

De 14 de março a 27 de abril foram 

realizadas 74 ações de formação, 

frequentadas por 1167 formandos.

https://www.cncs.gov.pt/
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Identifica controlos de segurança e suas 

relações com os objetivos de segurança;

Fornece orientação e exemplos;

É um referencial para uma cibersegurança 

baseada na gestão do risco. 

https://www.cncs.gov.pt/pt/quadro-nacional/

https://www.cncs.gov.pt/pt/quadro-nacional/
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O roteiro define o caminho ao 

longo de cinco etapas para que 

as organizações cumpram os 

recursos mínimos de 

cibersegurança.

Define o que todas as 

organizações devem ter e como 

as realizar.

https://www.cncs.gov.pt/pt/quadro-nacional/

https://www.cncs.gov.pt/pt/quadro-nacional/
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Questionário

Compliance

Resultados

Workflow

https://cibercheckup.cncs.gov.pt/

https://cibercheckup.cncs.gov.pt/
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https://www.cyberactcertification.eu/

Purpose

https://www.cyberactcertification.eu/
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ECCG: European Cybersecurity Certification Group 

https://www.cyberactcertification.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-cybersecurity-certification-group
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https://selosmaturidadedigital.incm.pt/SMD/

https://selosmaturidadedigital.incm.pt/SMD/
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Technology versus Humanity, Gerd Leonhard, 2016

Harvard Business Review, Setembro de 2015 (https://hbr.org/2015/09/cybersecuritys-human-factor-lessons-from-the-pentagon) 

https://hbr.org/2015/09/cybersecuritys-human-factor-lessons-from-the-pentagon
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https://www.cncs.gov.pt/pt/curso-cidadao-ciberseguro/

https://www.cncs.gov.pt/pt/curso-cidadao-ciberinformado/

https://www.cncs.gov.pt/pt/curso-cidadao-ciberseguro/
https://www.cncs.gov.pt/pt/curso-cidadao-ciberinformado/
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https://www.cncs.gov.pt/pt/curso-consumidor-ciberseguro/

https://www.cncs.gov.pt/pt/cidadao-cibersocial/

https://www.cncs.gov.pt/pt/curso-consumidor-ciberseguro/
https://www.cncs.gov.pt/pt/cidadao-cibersocial/
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https://www.cncs.gov.pt/pt/referencial-de-competencias/

Conjunto de conhecimentos de 

referência necessários para o 

cumprimento de funções e tarefas 

em cibersegurança.

https://www.cncs.gov.pt/pt/referencial-de-competencias/
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1. Criar um programa nacional de formação 

avançada em cibersegurança;

2. Estabelecer uma Rede Nacional de 7 

Centros de Competência em 

Cibersegurança;

3. Promover um processo exaustivo de 

certificação em cibersegurança para as 

PME’s .



28/09/2022

Porque é que é importante partilhar 

Informação de cibersegurança?

Nenhuma organização tem 

visibilidade total do problema, o que 

torna a colaboração e a partilha  

de informação essenciais.. 

https://www.weforum.org/reports/cyber-information-sharing-building-collective-security

https://www.weforum.org/reports/cyber-information-sharing-building-collective-security
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It is time to reenergize physical communities.

Strategies that focus on trust and resilience by 
investing in networks and relationships make  
cyber attacks yet more difficult to succeed.

https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2021-12-14/world-without-trust

https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2021-12-14/world-without-trust
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Technology versus Humanity, Gerd Leonhard, 2016
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www.auroracomms.com/

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjogsSR1u_QAhUH7RQKHVcdCEoQjRwIBw&url=https://mokusen.wordpress.com/tag/imitacao/&bvm=bv.141320020,d.d24&psig=AFQjCNFHIl1rzv8PARfaY-pGHZCPnDkfKA&ust=1481667064366899
http://www.auroracomms.com/
https://mokusen.wordpress.com/
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Obrigado.

António Gameiro Marques

Diretor-Geral do GNS

Autoridade Nacional de Segurança


