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Mês europeu da cibersegurança: Juntos contra ameaças de 

cibersegurança 

 
Outubro de 2017 é o mês europeu da cibersegurança, celebrando-se este ano o 5.º 
aniversário desta campanha. 

Durante o mês europeu da cibersegurança, terão lugar em toda a Europa mais de 300 atividades que 
promovem a segurança na Internet, como conferências, seminários, sessões de formação, cimeiras, 
apresentações gerais para utilizadores, campanhas na Internet, etc. A campanha de 2017 dará atenção à 
cibersegurança no local de trabalho, à governação, à privacidade e proteção de dados, à cibersegurança em 
casa e às competências em matéria de cibersegurança.  
 
Na cerimónia de lançamento, que foi organizada pela Universidade de Tecnologia de Taline em 29 de 
setembro de 2017, representantes do setor público, da indústria, de equipas nacionais de coordenação e de 
universidades da UE apresentaram dados, recomendações e conselhos em matéria de cibersegurança. Os 
principais especialistas na área da cibersegurança debateram questões relacionadas com os temas de 
segurança a destacar em cada semana do mês da cibersegurança. O evento foi coorganizado com a 
Autoridade estónia dos sistemas de informação, a CERT Estónia, a Universidade de Tecnologia de Taline e a 
ENISA. 

 

 

 
A decorrer durante o #CyberSecMonth!  
O MECS decorre durante todo o mês de outubro, em toda a Europa. Cada semana incide sobre um tema 
diferente: 
1.ª semana – 2 a 6 de outubro: Cibersegurança no local de trabalho 

Andrus Ansip, Vice-Presidente da Comissão Europeia responsável pelo Mercado Único Digital, 
declarou: «A cibersegurança é uma pedra angular do mundo digital; é nossa responsabilidade comum, 
de todos os dias. Congratulo-me com estes esforços conjuntos para promover a sensibilização e com as 
ações concretas em matéria de cibersegurança em toda a Europa.» 

Mariya Gabriel, Comissária da Economia e Sociedade Digitais, acrescentou: «As pessoas, na sua vida 
profissional e privada, só serão capazes de prever ou de dar resposta aos riscos digitais de forma 
adequada se estiverem suficientemente informadas e possuírem as competências necessárias. O mês 
europeu da cibersegurança é uma excelente oportunidade para complementar os nossos planos de 
tornar a UE mais segura no domínio da cibersegurança.» 

O diretor executivo da ENISA, o Professor Udo Helmbrecht, declarou: «Este é o 5.º ano em que a ENISA 
une esforços com a Comissão e os Estados-Membros na celebração do mês europeu da cibersegurança. 
O mês europeu da cibersegurança 2017 reúne especialistas em toda a União Europeia para apoiar a 
sensibilização dos utilizadores para os desafios do quotidiano em matéria de cibersegurança. O evento 
é uma oportunidade para relembrar todos da importância da ciber-higiene e que a cibersegurança é 
uma responsabilidade partilhada. Parem. Pensem. Liguem-se.» 
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2.ª semana – 9 a 13 de outubro: Governação, privacidade e proteção de dados  
3.ª semana – 16 a 20 de outubro: Cibersegurança em casa  
4.ª semana – 23 a 27 de outubro: Competências em cibersegurança 

 
Durante o mês de outubro, a ENISA e a DG CONNECT da Comissão Europeia vão lançar vídeos de curta 
duração para sensibilizar para os temas do mês e organizarão também eventos e atividades centradas em 
torno desses temas. Consulte o mapa interativo para obter mais informações sobre o que vai acontecer na 
sua cidade! A campanha tem também uma dimensão internacional: descubra o mês nacional de 
sensibilização para a cibersegurança e a campanha nacional de sensibilização para a cibersegurança -Parem. 
Pensem. Liguem-se- organizada nos Estados Unidos. O lançamento mundial do mês da cibersegurança terá 
lugar no dia 3 de outubro de 2017, pela Organização dos Estados Americanos (OEA) com a Aliança Nacional 
de Cibersegurança (NCSA), o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) e da Segurança Pública do 
Canadá (CPS), no Hall of Americas, em Washington D.C.  

 
No sítio Web do MECS, os utilizadores podem encontrar sugestões e conselhos úteis em 23 línguas, material de 
sensibilização e muito mais. Têm igualmente a oportunidade para testar o seu nível de conhecimentos, 
participando na versão mais recente do concurso de perguntas e respostas sobre cibersegurança disponível na 
Internet, em 23 línguas. Além disso, os utilizadores podem encontrar no sítio Web um repositório de 
coordenadores do MECS em cada Estado-Membro. 

 
Conselho extra: Não se esqueça de visitar o próximo 2017 Cyber Security Challenge (concurso europeu de 
cibersegurança), que decorrerá de 30 de outubro a 3 de novembro em Espanha, onde jovens talentos de toda 
a Europa irão colaborar e, por último, competir com base nas suas competências de ciberataque e defesa!   

 
Contexto:  
O mês da cibersegurança é organizado pela Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da 
Informação (ENISA), a Comissão Europeia e mais de 300 parceiros (autoridades locais, governos, 
universidades, grupos de reflexão, ONG, associações de profissionais) de toda a Europa. Tal como no ano 
anterior, a ENISA também tem parcerias com a Europol, o Centro Europeu da Cibercriminalidade (-EC3), a 
Autoridade estónia dos sistemas de informação, a CERT Estónia e a Universidade de Tecnologia de Taline para 
promover a sensibilização e a educação para a cibersegurança 
 
A ENISA agradece a todos os parceiros institucionais (Europol, EC3, Autoridade estónia dos sistemas de 
informação, CERT Estónia, Universidade de Tecnologia de Taline) pela sua colaboração e participação ativa no 
mês europeu da cibersegurança. 
 
«A cibersegurança é uma responsabilidade de todos – Parem. Pensem. Liguem-se.» Sigam a iniciativa 
através do Twitter: @CyberSecMonth #CyberSecMonth, #OctoberNIS 
 
Material relacionado: 
Estratégia para o Mercado Único Digital 
Cibersegurança no Mercado Único Digital 
Vídeo sobre o mês europeu da cibersegurança (2016) 
Histórias de embaixadores da cibersegurança 
Concurso europeu de cibersegurança 
 
Para entrevistas e pedidos de informação da imprensa: 
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Sobre o mês europeu da cibersegurança, contactar press@enisa.europa.eu 
 
Lista completa de parceiros em: https://cybersecuritymonth.eu/about-ecsm/partners  
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