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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

 

Começa hoje o Mês Europeu da Cibersegurança de 2020 – «Pense antes de clicar» 

Este ano, outubro marca o 8.º Mês Europeu da Cibersegurança (MECS) da União Europeia, que 
promove a segurança em linha junto dos cidadãos da UE. A campanha anual de sensibilização em 
matéria de cibersegurança é coordenada pela Agência da União Europeia para a Cibersegurança 
(ENISA) e a Comissão Europeia, e apoiada pelos Estados-Membros e por mais de 300 parceiros de 
vários setores.  
 

Atenas, 30 de setembro de 2020 
 

Durante todo o mês de outubro, terão lugar em toda a Europa centenas de atividades, como conferências, workshops, 

sessões de formação, apresentações gerais, campanhas e seminários em linha (webinars), a fim de aumentar a 

sensibilização para a cibersegurança e facultar informações atualizadas sobre a segurança digital através da educação e 

da partilha de boas práticas. Todos os anos, o Mês Europeu da Cibersegurança reúne os cidadãos da UE, para unirem 

forças contra as ameaças cibernéticas sob o lema «a cibersegurança é uma responsabilidade partilhada». 
 
A campanha do MECS deste ano foi concebida para abordar as questões de segurança em torno da digitalização da vida 
quotidiana, acelerada pela pandemia de COVID-19. Incentivando as pessoas a «pensar antes clicar», a campanha de 
2020 salienta diferentes temas em matéria de cibersegurança, para ajudar os utilizadores a identificarem ciberameaças 
e a estarem preparados para as mesmas.  
 
O primeiro tema aborda as «fraudes cibernéticas» através da partilha de conhecimento sobre as ciberameaças atuais e 
potenciais. As atividades centram-se na mistificação da interface (phishing), na violação do correio eletrónico de 
empresas e nas fraudes nas compras através da Internet. O objetivo deste tema é incentivar os utilizadores a estarem 
mais alerta para as fraudes cibernéticas quando realizam transações comerciais e pessoais em linha.  
 

O segundo tema centra-se nas «competências digitais», fornecendo atividades educativas para informar o público em 
geral sobre a segurança da informação. O tema abrange questões relativas à privacidade eletrónica, como a proteção 
dos dados pessoais, o ciberassédio e a ciberperseguição. As sessões visam promover a importância da ciber-higiene e o 
estabelecimento de boas práticas na Internet. 

 

Margrethe Vestager, vice-presidente executiva de Uma Europa Preparada para a Era Digital, afirmou: «Dado que a 
nossa vida quotidiana e a nossa economia dependem cada vez mais de soluções digitais, temos de estar cientes de que 
a cibersegurança nos diz respeito a todos. É importante promover uma cultura de segurança de ponta em todos os 
setores vitais da economia e da sociedade.» 

Margaritis Schinas, vice-presidente da Promoção do Modo de Vida Europeu, declarou a este respeito: «O Mês Europeu 
da Cibersegurança visa sensibilizar-nos para a cibersegurança e informar-nos melhor sobre as ciberameaças; lembra-
nos que podemos facilmente reforçar a nossa própria cibersegurança, através da aquisição de bons hábitos digitais. A 
cibersegurança é essencial para o nosso modo de vida europeu.» 

Thierry Breton, comissário do Mercado Interno, declarou: «Tal como o espaço terrestre, marítimo ou aéreo, o espaço 
de informação digital apresenta, por vezes, lacunas de segurança que têm de ser colmatadas. A nossa ambição é 
oferecer aos cidadãos da UE o espaço de informação digital mais seguro do mundo; objetivo que será atingido, 
nomeadamente, através da educação. É disso que trata o Mês Europeu da Cibersegurança de 2020, que lançaremos 
amanhã a fim de aumentar a sensibilização para a segurança em linha e as competências de cibersegurança necessárias 
para o futuro.» 

https://cybersecuritymonth.eu/
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O diretor executivo da Agência da UE para a Cibersegurança, Juhan Leassar, disse: «O Mês Europeu da Cibersegurança 
deste ano explora formas de tornar o nosso ecossistema cibernético comum mais resiliente, através da partilha de boas 
práticas e do desenvolvimento de cibercompetências. Estar alerta para as fraudes cibernéticas e pensar antes de clicar 
fazem parte das recomendações fáceis de seguir para limitar os riscos. O MECS permite dialogar diretamente com os 
cidadãos, as empresas e as organizações da UE para aumentar a sua sensibilização para as ciberameaças, tirar partido 
destes conhecimentos e, em conjunto, fazer avançar a cibersegurança em todas as frentes.» 

Hoje, para lançar a campanha, os organizadores publicaram um vídeo que fornece aos cidadãos da UE instrumentos a 
integrar nas suas ciberatividades diárias.  

O sítio Web oficial da campanha do MECS é cybersecuritymonth.eu. Cada Estado-Membro participante dispõe de uma 
página Web específica com informações atualizadas nas línguas nacionais. Os utilizadores podem encontrar dicas e 
conselhos em 23 línguas, material de sensibilização, questionários em linha, hiperligações para eventos e mais ainda. O 
sítio Web do MECS também contém um mapa interativo, através do qual é possível aceder e participar em atividades.   

### 

 

NOTAS AOS REDATORES: 
 

Contexto: O Mês Europeu da Cibersegurança (MECS) é a campanha anual de sensibilização da UE dedicada à promoção 
da cibersegurança, que se realiza em outubro em toda a Europa. O MECS é coordenado pela Agência da União Europeia 
para a Cibersegurança (ENISA) e pela Comissão Europeia, sendo apoiado pelos Estados-Membros da UE e por mais de 
300 parceiros (governos, universidades, grupos de reflexão, ONG, associações profissionais, empresas do setor 
privado). A campanha foi lançada pela primeira vez em 2012.  
 

«A cibersegurança é uma responsabilidade partilhada» – «Pense antes de clicar» 

Participe na campanha no Twitter @CyberSecMonth com os hashtags #CyberSecMonth e #ThinkB4UClick, e no 

Facebook @CyberSecMonthEU. 

 

Para mais informações sobre o Mês Europeu da Cibersegurança, consultar o sítio Web da campanha: 

cybersecuritymonth.eu. 
 

Material relacionado: 

Estratégia da União Europeia para a cibersegurança 

Materiais de sensibilização e educativos do MECS 

MECS: Adquira cibercompetências 

Estratégia para o Mercado Único Digital  
Cibersegurança no Mercado Único Digital 
Orientações da ENISA sobre a COVID-19  
O desafio europeu em matéria de cibersegurança  
 

CONTACTO PARA A IMPRENSA: 

press(at)enisa.europa.eu 

 

http://www.cybersecuritymonth.eu/
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https://cybersecuritymonth.eu/activities/map
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https://www.facebook.com/pg/CyberSecMonthEU
http://www.cybersecuritymonth.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/docs/join_2013_1_en.pdf
https://cybersecuritymonth.eu/resources
https://cybersecuritymonth.eu/resources
https://cybersecuritymonth.eu/get-cyber-skilled/get-cyber-skilled
https://cybersecuritymonth.eu/get-cyber-skilled/get-cyber-skilled
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market#:~:text=The%20Digital%20Single%20Market%20is%20a%20strategy%20of,and%20data%20protection%2C%20removing%20geo-blocking%20and%20copyright%20issues.
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/scientific-support-eu-policies/group-chief-scientific-advisors/cybersecurity_en
https://www.enisa.europa.eu/topics/wfh-covid19
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