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 Conceitos enformadores

 CiberCrime

 Polícia Judiciária: UNC3T

 Desafios e Tendências Criminais
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CiberSegurança: Conceitos enformadores
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CiberSegurança - conjunto de medidas e ações de prevenção, monitorização,
deteção, reação, análise e correção, que visam manter o estado de segurança
desejado e garantir a confidencialidade, integridade, disponibilidade e não repúdio da
informação, das redes e sistemas de informação no ciberespaço, e das pessoas que
nele interagem.

CiberEspaço - ambiente complexo, que resulta da interação entre pessoas, redes e
sistemas de informação.

Fórum Segurança | SOS Cibersegurança: estamos preparados? | 18NOV.2021



CiberSegurança: Pilares

4 Fórum Segurança | SOS Cibersegurança: estamos preparados? | 18NOV.2021



CiberSegurança: Princípios de Segurança de Informação
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C.I.A.  a que se soma o Não Repúdio
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CiberSegurança
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CiberSegurança

“atividade que visa
assegurar a defesa nacional
no, ou através do,
ciberespaço”

CiberDefesa CiberCrime
“todo o facto típico, ilícito, culposo e punível
que ocorra no âmbito do CiberEspaço”



CiberSegurança Nacional
Atores:
 CiberDefesa
 Centro Nacional de Cibersegurança
 Serviços de Informações de Segurança
 Polícia Judiciária

Objectivo comum:
 Prevenção, proteção e mitigação de incidentes de segurança

Mecanismos:
 Informações, Medidas de Mitigação, Recolha de Prova e Alertas 
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Sempre que estes incidentes de segurança de informação
configurem crime a respetiva investigação é da competência
reservada da Polícia Judiciária (nos termos do art. 8 .º, n.º 2
alínea l) da LOIC - Lei n.º 49/2008, de 27 de Agosto).
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CiberCrime



Cibercrime: dicotomia 
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 Ciber-instrumentais (ou crimes informáticos) são os que atacam ou que
comprometem, a confidencialidade, a integridade a disponibilidade e o não
repúdio de dados informáticos e ou de informação; são os crimes em que as
tecnologias (mormente sistemas informáticos) estão no ponto de partida da
ação criminosa, no seu desenrolar e na concretização dessa ação criminosa;

 Ciber-dependentes (são os ‘crimes antigos’ cometidos de ‘formas novas’,
no caso, por via do CiberEspaço)
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Orgânica da Polícia Judiciária
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No âmbito do art. 18.º do DL n.º 137/2019, de 13 de Setembro
que aprovou a nova estrutura organizacional da POLÍCIA
JUDICIÁRIA, concentram-se na Unidade Nacional de
Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica
(UNC3T) todas as competências de prevenção, deteção,
investigação criminal e coadjuvação das autoridades judiciárias
relativamente ao Cibercrime.
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Organograma da UNC3T
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in Instrução Permanente de Serviço da UNC3T
[Publicada na OS 1/2017, DN, 02-01-2017; Alterada pelo 
Despacho 38/2018 (in OS 92/2018, DN, 07-12-2018)]
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UNC3T: Competências
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art. 33.º do DL n.º 137/2019, de 13 de Setembro
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UNC3T: Competências (art. 33.º do DL n.º 137/2019, de 13 de Setembro)
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UNC3T : Secções Operacionais
 Secção Central de Investigação da Criminalidade Informática e Tecnológica 

(SCICIT)
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UNC3T : Secções Operacionais

 CONT. - Secção Central de Investigação da Criminalidade Informática e 
Tecnológica (SCICIT)
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UNC3T : Secções Operacionais

 Secção Central de Investigação da Criminalidade contra as Pessoas (SCICCP)
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UNC3T : Secções Operacionais

 Secção Central de Investigação dos Meios de Pagamento Eletrónicos 
(SCIMPE)
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UNC3T : Secções Operacionais
 Secção Central de Investigação Digital (SCID) – com competência para

investigar os crimes informáticos que comprometam a confidencialidade,
integridade, disponibilidade e não repúdio dos dados informáticos e da informação,
cometidos de forma direcionada, designadamente:
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a) Crimes informaticos previstos na Lei do Cibercrime, aprovada pela Lei n.º
109/2009 de 15 de setembro, nomeadamente quando cometido contra:

I. Operadores de serviços essenciais nos termos da Lei n.º 46/2018 de 13 de agosto;
II. Outras lnfraestruturas críticas;
Ill. Entidades da Administraqio Pública;
IV. Empresas de prestação de serviços de telecomunicações e ISP's;
V. Meios de comunicação social;
VI. Outras entidades que detenham ou sejam gestoras de bolsas críticas de
informação entendidas como as que contenham grandes volumes de informação de
interesse público ou dados pessoais;
VII. Administradores, gestores, trabalhadores ou representantes de entidades previstas
nas alineas anteriores no exercicio das suas funções ou por causa destas.



UNC3T : Secções Operacionais
 CONT. - Secção Central de Investigação Digital (SCID) – com competência

para investigar os crimes informáticos que comprometam a confidencialidade,
integridade, disponibilidade e não repúdio dos dados informáticos e da informação,
cometidos de forma direcionada, designadamente:
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b) Crimes relacionados com a proteção de dados pessoais quando cometidos de e
contra as entidades ou pessoas elencadas na alinea anterior;
c) lnstrumentos de escuta telefonica;
d) Espionagem, quando cometido na forma de um qualquer programa informatico
concebido para efetuar ações nocivas que constituam uma ameaça avançada e
permanente;
e) Associação criminosa e branqueamento, quanto a crimes da sua competência;
f) Crimes conexos com os referidos nas alineas anteriores ou cuja investigação seja
concretamente determinada pela Direção da Unidade.



UNC3T : Secções Operacionais
 Na SCID encontra-se integrada a Equipa Tecnica de Investigação Digital

(ETID), assumindo as seguintes competências:

a) Apoiar e assessorar nos planos técnico e tecnológico, a direção da Unidade, bem 
como o pessoal de investigação criminal nas suas investigações;

b) Otimizar e gerir as infraestruturas e os meios tecnológicos alocados à Unidade;

c) Coadjuvar as investigações da SCID, nomeadamente nos aspetos de recolha e 
análise de prova digital;

d) Apoiar investigações de outras secções ou unidades que exijam conhecimentos 
técnicos especializados, nomeadamente, redes de anonimização, mercados virtuais, 
moedas virtuais ou análise de programas maliciosos;
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UNC3T : Secções Operacionais
 CONT. - Equipa Tecnica de Investigação Digital (ETID) integrada na SCID,

assumindo as seguintes competências:

e) Apoiar ações de caráter técnico para recolha de informação em fontes abertas, bem 
como as de prova digital, que impliquem especiais conhecimentos técnicos não
disponíveis em outras secções;

f) Apoiar as ações encobertas, de interceção de dados e de pesquisas remotas;

g) Desenvolver ações de contrainformação criminal;

h) Recolher, tratar e difundir dados relativos a "Cyber-intelligence" para apoio às 
investigações, à cooperação policial internacional e à prevenção de atos de cibercrime; 
e
i) Testar e desenvolver ferramentas especificas para a investigação do cibercrime, da 
criminalidade tecnológica e da decifragem de dados. 
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UNC3T: Cooperação Internacional
 Ponto de contato operacional permanente de cariz internacional (Ponto

24/7, nos termos do disposto no art. 21.º da Lei do Cibercrime);
 Representante nacional no quadro de diversos projectos e grupos de

trabalho junto da Europol, onde se destacam os Analysis Projects (APs);
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COVID-19: Mudança do paradigma

 Nos últimos 2 anos, o contexto pandémico e o confinamento
produziram alterações evidentes no quotidiano das pessoas e
empresas:

 Aumento do Teletrabalho e recurso a soluções de acesso
remoto às empresas e ao Estado;

 Crescimento na demanda de serviços de consumo online;
 Aumento do tempo de exposição a conteúdos na internet

(com especial enfâse nos jovens e crianças);
 Transposição das relações interpessoais para o mundo virtual.
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Novos desafios e oportunidades criminais

 Aumento do online grooming nas redes sociais e
plataformas de jogos;

 Aumento da auto-produção de material e partilha de
conteúdos (assente na busca por reputação, dinheiro ou
coação);

 Aumento da distribuição de CSAM nas redes P2P e na
Darknet (em grupos assentes na partilha e confiança
pessoal dos membros);
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 Diminuição de casos de skimming e blackboxing (ataques 
físicos e lógicos a ATMs);

 Investment fraud (associado à dissipação por via de
cryptomoeda) com a utilização de websites de aparência
fidedigna, utilização abusiva de empresas/marcas reais,
publicidade nas redes sociais, recurso a fake-celebrities, call
centers multilingues, assunção de papeis como advogados e
polícias (vitimização dupla);

 Fraude na aquisição de bens e serviços online (compra de
medicamentos e vacinas);
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Novos desafios e oportunidades criminais



 Recurso a websites fraudulentos como oportunidade para
phishing de credenciais de utilizador ou de cartões de crédito
(Card-not-present);

 Abundância de informação pessoal/confidencial exfiltrada
(disponibilizada/vendida na Darknet) beneficia outro tipo de
esquemas;

 Utilização de RATs (remote access trojans) em contexto de
vishing (Microsoft or Techscam), “Safe Account Scam” (para
idosos);
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Novos desafios e oportunidades criminais



Ransomware...o flagelo!
 Aumento da sofisticação dos ataques:
 Seleção mais criteriosa de alvos (HVT);
 Utilização de táticas de dupla extorsão (exfiltração e cifragem de dados);
 Foco nos prestadores de serviços de IT a grandes empresas;
 Aliam ataques de DDoS para exponenciar a pressão;
 Human Operated Malware;
 Fileless malware;
 Incremento de CaaS (nomeadamente RaaS);
 Uso crescente de criptomoedas;
 Vulgarização dos canais de comunicação cifrados (Telegram e Wickr);
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Tornou-se público, em Abril/20, o ataque ao
grupo EDP – com encriptação de ficheiros e
a exfiltração de um manacial de informação
privada da sociedade.

VS 
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Nota de resgate com indicação do resgate, canal de conversação
e domínio .onion onde poderiam encontrar dados exfiltrados.

Capturas de ecrã originárias de servidores EDP e a
ameaça de revelar, por todos os meios a informação
reunida.

VS 
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Ponto inicial de compromisso:
User ex96490 (empresa DXC,
outsourcer da EDPNA), obtidas com
recurso a phishing (?)

Endereços IP de
comunicação (outbound)
com o C2 não permitiram
extrair quaisquer
conclusões – origem
ofuscada com recurso a Tor
eVPN

Acessos ilegítimos remontavam a
Janeiro de 2020 (4 meses de
permanência na rede sem deteção).

Conclusões:
Utilização de tools/tactics:
- Cobalt Strike (remote access tool);
- Desabilitação do scan antivirus no host inicialmente acedido;
- Alteração de GPOs (Políticas de Grupo);
- Utilização de ferramentas nativas do sistema no ataque;
- Compromisso/acesso a 42 hosts (servidores) e 24 contas (com
privilégios elevados);
- Recurso a Human Operated Malware (depositado e ativado por
acção humana) – Winscp.exe.

Ficheiros acessíveis para descarga no site .onion

VS 



Há vida para além do Ransomware?
 Conselhos e Boas Práticas:

 Realização de backups com regularidade, mantendo cópias offline e/ou em segmentos de rede
diferenciados;

 Pesquisar e descarregar apenas versões oficiais de software (apartir de sites fidedignos);

 Usar produtos de segurança robustos (e.g. antivirus) que protejam o sistema deste tipo de ameaças;

 Manter SO e softwares de segurança (antivirus) atualizados;

 Não clicar em links constantes de emails suspeitos ou não solicitados;

 Manter sempre o alerta aquando da navegação na internet, evitando clicar em links suspeitos, pop-ups ou
caixas de diálogo;

 - Não utilizar contas com privilégios elevados (de administração) para tarefas diárias.
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 Fui infetado. E agora?

 Informar os responsáveis pelo IT da infraestrutura logo que o ataque seja detectado;

 Não pagar qualquer quantia/resgate (financiamento dos criminosos apenas encoraja a sua atuação);

 Reportar o incidente às autoridades policiais (com o detalhe possível auxiliando na luta contra estas
organizações criminosas);

 Visitar hxxps://www.nomoreransom.org/ a fim de verificar da existência de um ferramenta de decryption
idónea para o caso concreto (possuem simultaneamente guias de prevenção e mitigação para empresas);



Questão de fundo...estamos preparados?
 1.º “Não há risco zero” ;
 2.º “Não há segurança absoluta”;
 3.º Partir sempre do pressuposto que as entidades (individuais ou

colectivas) já foram, estão a ser, ou poderão ser novamente vitimizadas;
 4.º O investimento em hardware ou em software de proteção, não é,

por si só, suficiente para garantir a segurança generalizada. A industria
da ciberprotecção assenta numa lógica fragmentada e voltada ao lucro;

 5.º A análise de risco (complementada com cenarização) e políticas de
gestão de crise são úteis na definição de uma “defesa ativa”;

 6.º As pessoas serão, invariavelmente, o pilar mais frágil da
Cibersegurança.
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Rua Gomes Freire, 174, 1169-007 Lisboa
Tel: 211 967 000
Fax: 213 304 260
E-mail: @pj.pt
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UNC3T
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