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A Agência da União Europeia para a 
Cibersegurança (ENISA) felicita os membros da 
Equipa Europa pela vitoria no DIC 2022, e todas 
as equipas regionais pela participação ativa e 
dedicação. 

O 1.º Desafio Internacional da Cibersegurança (DIC) terminou na sexta-feira, 17 de junho, após 
dois dias de competição intensa entre equipas para superar os desafios de cibersegurança deste 
ano. A equipa que conseguiu resolver a maioria dos desafios e vencer o DIC 2022 foi a Equipa 
Europa, seguida da Equipa Ásia em segundo lugar e da Equipa Estados Unidos em terceiro 
lugar. As classificações obtidas pelas sete equipas regionais podem ser consultadas aqui. A 
Equipa Europa obteve o maior número de pontos no conjunto dos desafios relacionados com 
Jeopardy, ao passo que a Equipa Ásia  foi a mais bem classificada nos desafios Attack & 
Defence. O concurso teve lugar em Atenas, na Grécia. 

Os dois capitães da Equipa Europa, Danique Lummen (NL) e Nuno Miguel da Silva Sabino 
(PT), afirmaram o seguinte: 

«Estamos contentíssimos por fazer parte deste acontecimento fantástico. Foi fantástico 
competir no DIC com as outras grandes equipas de todo o mundo. Estamos também muito 
felizes e orgulhosos por termos conquistado o primeiro lugar e aguardamos com expectativa a 
oportunidade de participar no próximo DIC nos EUA.» 

Margaritis Schinas, vice-presidente da Comissão Europeia, entregou o prémio à equipa 
vencedora, afirmando: 

«O mundo precisa de mais profissionais de cibersegurança. A nossa sociedade precisa de mais 
pessoas com as competências de segurança adequadas para proteger as nossas democracias, 
os nossos valores e o nosso mundo interligado. Assim, hoje contrapomos ao desafio da escassez 
de competências no domínio da cibersegurança com um outro: o Desafio Internacional da 

Parabéns à Equipa Europa, vencedora do 1.º 

Desafio Internacional da Cibersegurança! 
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Cibersegurança. Este concurso constitui uma excelente oportunidade para sensibilizar para a 
necessidade de mais peritos em cibersegurança no terreno. É um exemplo de como, trabalhando 
em conjunto, podemos colmatar o défice de competências em matéria de cibersegurança e 
colocar os nossos jovens na vanguarda da procura de soluções para nos proteger das atuais 
ameaças, cada vez mais preocupantes.» 

Juhan Lepassaar, diretor-executivo da ENISA, acrescentou: 

«Os jovens talentos são os ativos em que devemos investir se quisermos garantir que, no 
futuro, dispomos de peritos em cibersegurança altamente qualificados e formados. São eles 
que manterão o nosso mundo digital seguro. Congratulo-me com o facto de a comunidade 
internacional da cibersegurança ter colaborado com a ENISA para promover as competências, 
a sensibilização e a educação em matéria de cibersegurança. Esta é uma das formas de 
construir e manter a nossa força de trabalho no domínio da cibersegurança. 

O concurso terminou com a intervenção do Professor Bart Preneel da Universidade Católica de 
Leuven (KU Leuven), que transmitiu a sua satisfação com o entusiasmo, a curiosidade e a 
dedicação da próxima geração de peritos em cibersegurança. 

«Está nas vossas mãos construir um futuro digital melhor que reflita os nossos valores comuns 
e fazer do mundo um lugar melhor. » 

Os organizadores do DIC e a ENISA agradecem a Margaritis Schinas, Vice-Presidente da 
Comissão Europeia, ao Professor Bart Preneel da KU Leuven, a Athanasios Staveris-Polykalas, 
Secretário-Geral das Telecomunicações e dos Correios da República Helénica, Ministério da 
Governação Digital, e a Antonio ‘’T’’ Scurlock, responsável adjunto pela aprendizagem da 
Agência dos EUA para a Segurança das Infraestruturas de Cibersegurança (CISA), pelo apoio 
prestado e pela participação, bem como aos patrocinadores que atribuíram os prémios: 
Accenture, Census-labs, Cyber Noesis, ISACA, Netcompany Intrasoft, Trend Micro, UbiTech e 
Yes We Hack. 

A ENISA agradece vivamente aos parceiros envolvidos neste desafio, aos formadores das 
equipas e a todos os peritos e pessoal que apoiaram a organização do evento. 

Próximas etapas 
 
Marque já na sua agenda o próximo «Desafio Internacional da Cibersegurança» (DIC), em 
agosto de 2023. Este evento será acolhido pelos pares do Departamento de Segurança Interna 
dos EUA e do CISA, nos Estados Unidos da América. 

Se estiver interessado em participar no DIC 2023, pode encontrar mais informações no sítio 
Web:  Página principal — DIC 2022 (icc-games.com) <https://icc-games.com/> 
 
 

Informações adicionais 

Comunicado de imprensa da ENISA – Vice-Presidente Margaritis Schinas anuncia a Equipa da UE 
para o primeiro Campeonato do Mundo de Ciberespaço 

Sítio Web do DIC — Desafio Internacional da Cibersegurança 

Trailer do DIC— 1.º Desafio Internacional da Cibersegurança 

https://www.accenture.com/
https://census-labs.com/
https://www.cybernoesis.com/
https://www.isaca.org/
https://www.netcompany-intrasoft.com/
https://www.trendmicro.com/en_us/business.html
https://ubitech.eu/
https://www.yeswehack.com/
https://icc-games.com/
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/vice-president-schinas-announces-team-eu-for-the-first-cyber-world-cup
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/vice-president-schinas-announces-team-eu-for-the-first-cyber-world-cup
https://ecsc.eu/icc/
https://www.youtube.com/watch?v=V2ZUH2b5dZY
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Relatório da ENISA — Concursos Capture the flags (CTF) 

Contactos: 

Para questões relacionadas com a imprensa e entrevistas, contacte press(at)enisa.europa.eu 

https://www.enisa.europa.eu/publications/ctf-events
mailto:press@enisa.europa.eu
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