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Países preparados para o Mês Europeu da Cibersegurança
A Agência da União Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA), a DG CONNECT
da Comissão Europeia e os seus Parceiros lançam oficialmente a 1 de outubro de 2014 o Mês
Europeu da Cibersegurança (ECSM). O ECSM é uma campanha de sensibilização na UE cujo objetivo
é promover a segurança cibernética entre os cidadãos e advogar a mudança na perceção das
ameaças cibernéticas fomentando a segurança das informações e dos dados, a educação, o
intercâmbio de boas práticas e os concursos.
Lançamento oficial
Este ano, o lançamento oficial do ECSM tem lugar paralelamente à reunião de alto nível da ENISA
“10 anos a garantir a cibersegurança da Europa… e mais além!” nas instalações da Representação do
Estado Livre da Baviera junto da União Europeia, em Bruxelas.
Na reunião de alto nível, o ECSM abordará o tema do “Envolvimento dos cidadãos” com
representantes da Semana Europeia da Programação, da Grande Coligação para a Criação de
Empregos e parceiros europeus e americanos, a que se seguirá uma discussão moderada por
François Thill da Coordenação do ECSM no Luxemburgo (LU).
Declaração da Comissária Nellie Kroes para o ECSM: “A Internet e os seus múltiplos serviços trazem
muitos benefícios à nossa sociedade: nomeadamente um crescimento significativo da nossa
economia e milhões de postos de trabalho. Mas impõe-se criar e manter a confiança se queremos
realmente realizar tais benefícios. No que diz respeito à segurança cibernética, é do interesse de
todos nós termos muito mais capacidade de resposta e resiliência às ameaças cibernéticas. A ENISA
pode desempenhar um papel simultaneamente operacional e estratégico para garantir que a Europa
está preparada para o desafio, a par dos sectores público e privado. Cada um de nós deve participar
no desafio da cibersegurança: cada cidadão, cada empresa, cada governo. Espero, pois, que o Mês
Europeu da Cibersegurança promova a sensibilização – vamos falar sobre isso!”
Declaração do Prof. Udo Helmbrecht, Diretor Executivo da ENISA, para o ECSM: “A internet das
coisas, em que todos os dispositivos eletrónicos estarão acessíveis e serão identificáveis unicamente
através da internet, aproxima-se rapidamente. Isto exerce um profundo impacto em todos os aspetos
do quotidiano do cidadão, dado que os serviços eletrónicos estão agora totalmente dependentes de
um ciberespaço aberto, seguro e fiável. Estas são as tecnologias que criamos hoje para prestar os
serviços de amanhã.
É, portanto, essencial que o cidadão participe ativamente na melhoria da segurança da informação,
que a ENISA facilite processos de otimização e que os Estados-Membros garantam que a política de
segurança acolha a economia baseada na internet prevista pela estratégia Europa 2020. Ano a ano
temos vindo a consolidar esta parceria sólida para o Mês da Cibersegurança e é para mim uma honra
constatar o elevado nível de empenhamento demonstrado pelos parceiros. Apresento a todos os
meus agradecimentos em nome da minha equipa! ”
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Ação! Acontecimento em outubro a nível local Para o mês de outubro, a comunidade identificou na
agenda os seguintes temas semanais sobre segurança das redes e da informação:






1ª semana: Formação de trabalhadores, dirigida a organizações públicas e privadas;
2ª semana: Proteção da segurança de computadores e dispositivos móveis e respetivas
atualizações, dirigida a todos os utilizadores digitais;
3ª semana: Codificação, dirigida a estudantes;
4ª semana: Exercícios de cibersegurança, dirigida a peritos técnicos;
5ª semana: Privacidade e comunicações eletrónicas, dirigida a todos os utilizadores digitais

A lista completa das atividades do ECSM agendadas em toda a Europa encontra-se na seção “Events”
no sítio web próprio, que é regularmente atualizado. Esta abrange as atividades em linha ou não.
O ECSM será seguido por uma reunião de avaliação e pelo relatório sobre os resultados do ECSM.
Para obter a lista completa dos parceiros associados em 2014 consulte:
http://cybersecuritymonth.eu/Partners
Material em linha ao dispor dos utilizadores digitais
Durante o mês de outubro a ENISA publicará material novo todas as semanas. Acompanhe
regularmente o sítio web!
Publicaremos hoje os primeiros conteúdos, incluindo 7 Notas Informativas com recomendações
sobre temas relacionados com a cibersegurança em várias línguas da UE. As recomendações incluem
dicas sobre a segurança das redes e da informação destinadas a educadores e trabalhadores, os
riscos associados à utilização de software ou antivírus obsoletos, a segurança dos populares serviços
em nuvem (nomeadamente as redes sociais), os direitos de proteção de dados em linha e a
integração dos ensinamentos colhidos até à data através da promoção dos Exercícios de
Cibersegurança Pan-europeus entre os setores público e privado.
Continue a divulgar!
Todas as partes ativas na área da cibersegurança são convidadas a participar na campanha do ECSM
deste ano. Siga a conta Twitter (@CyberSecMonth) e participe nas atividades #OctoberNIS do Mês
Europeu da Cibersegurança. Para um contacto direto, escreva para stakeholderrelations [at]
enisa.europa.eu à atenção de Daria Catalui.
Assegurar a cibersegurança é uma responsabilidade comum. PARE. PENSE. CONECTE-SE.
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