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A Internet está a mudar  
as nossas vidas 5 

de Portugueses já está 

,3 Milhões 

ONLINE 

Fontes:  

Havas Media Group – “Panorama de Meios Internet” Mai’13;  

Mediascope Europe 2012 – ACEPI e IAB Europe  Jun’12 

Marktest, Bareme INTERNET 2012 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 

25,4 

32,7 

42,4 
48,8 

57,1 

62,8 

% utilizadores internet em Portugal Continental > 15 anos  

13 
Os Portugueses 

passam 

por semana na Net 
,2 h 

95 ,7%  já usam 
  a Net com frequência  

  Dos 15 e os 34 anos 







2005 2013 

A generalização dos dispositivos 
moveis vai acelerar esta tendência … 

Vaticano –  Velório do Papa João Paulo II (AP 

Photo)  

Vaticano - Primeiro discurso do Papa Francisco depois da sua eleição (AP 

Photo)      

3 de Portugueses usa 

,5 Milhões SMARTPHONES 

Fontes:  

Marktest, Barómetro de Telecomunicações Q2 2013 



A compra online  
já não é só para alguns…  

De ‘Commerce’ 

78 
dos Portugueses 

utilizadores de 
INTERNET, 

compram online. 
% 

Para ‘E-Commerce’ 

O número de clientes 
cresce continuamente,  
tornando este meio de compra  
mais comum. 

1 
630M 

Em Portugal gastaram-se 

€ 
em compras online,  

num período de 6 meses. 8 
...fazem-se em média 

compras  
online 

427 
...gastam-se em média 

em  
compras 
online 

por pessoa 
num período de 6 meses. 

€ 

Em Portugal...  

Fonte:  

Mediascope Europe 2012 – ACEPI e IAB Europe Jun’12 
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 O que é o 
Cibercrime? É 

crime 
       praticado contra indivíduos, 

organizações, empresas ou governos    

Que  resulta de ataques a equipa-
mentos informáticos de outros (p.e. 
difundir vírus) ou,   

Que recorre a um equipamento 
informático para efetuar  um crime 

tradicional (p.e. burla) ou, 

Que usa equipamentos informáticos 
para armazenamento de informação 
ilegal ou informação roubada 

1 
2 

3 



O lado B do digital 

  

100 Billion $  

Custo  anual  
estimado do  
impacto do  
cibercrime é 



O lado B do digital 

  

556 milhões 
Vitimas por ano 

232 milhões  
Identidades roubadas  

600 mil 
Contas         violadas 



O lado B do digital  

Tipologia 

do cibercrime 



O lado B do digital 

Maliciosa 

Hacktivismo 

As motivação 

Espionagem 

Desafio 



O lado B do digital 
A normalidade 

de um site de 

e-commerce 
em Portugal 
E uma 

situação 
imprevista … 



A (ciber)Ameaça 
 
“There are things we know that we know. 
  
There are known unknowns. That is to say 
there are things that we now know we 
don't know.  
 
But there are also unknown unknowns. 
There are things we do not know we don't 
know.” 
 
Donald Rumsfeld, June 2002  

A confiança é um importante 
ativo no crescimento da 
economia digital! 

TODOS são 
chamados 

a AGIR 
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A Resposta 



Os 3 Vetores 

P essoa
s 

P rocessos 

T ecnologia 



Os 3 Mitos 

#1 A segurança informática é uma 
questão exclusivamente tecnológica e 
da  responsabilidade dos especialista  

#2 As maiores 
ameaças vêm do 
exterior 

#3 O alvo não somos 
nós 



A segurança é uma 
responsabilidade de todos 

Desperta o  

007 que há  

em ti! 



Como não existe patch 
para o comportamento 
humano … 
 
Só um investimento 
continuado na formação e 
sensibilização dos 
utilizadores, contribuirá para 
uma efetiva e sustentável 
segurança dos indivíduos e 
das        organizações 

Sensibilização & 
Formação 



Como fica a 
nossa confiança 
?  

Quando um  

“known 

unknown” 

“unknown 

unknown” Se transforma 

num 
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   A CONFIANÇA 
É FUNDAMENTAL! 



   A CONFIANÇA 
É FUNDAMENTAL! 

As ameaças 
também 

  
A formação e 
sensibilização 
são 
determinantes  

Ciberseguranç

a 
Aspetos económicos 

A economia 
digital é muito 
relevante 


