
 
Como se proteger do cibercrime
 

O cibercrime é um problema crescente num mundo cada vez mais contectado.
Encontrará aqui algumas dicas para se proteger melhor.
 
A transformação digital da economia e da sociedade acarreta oportunidades e desafios, numa
altura em que a cibersegurança se torna cada vez mais importante nos prismas social e
pessoal. 
 
 
Através de métodos de phishing, instalação de programas maliciosos, entre outros, os
cibercriminosos roubam dados e acedem a aparelhos, o que lhes permite aceder a contas
bancárias, a bases de dados de organizações e não só.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/transformacao-digital/20210414STO02010/transformacao-digital-importancia-beneficios-e-politica-da-ue
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Como se pode proteger quando usa a internet? 
A União Europeia (UE) tem estado a trabalhar para melhorar a cibersegurança. Leia as
seguintes dicas para usar a internet em segurança, tanto para lazer como durante o
teletrabalho:
 

Esteja  atento  a  e-mails,  SMS  e  chamadas  desconhecidos,  sobretudo  se  o
interlocutor  usar  uma  crise  como  desculpa  para  pressioná-lo  a  contornar  os
procedimentos normais de segurança. Para os criminosos é mais fácil manipular um
indivíduo que piratear um sistema complexo. Recorde que bancos e outras entidades
legais nunca lhe pedirão para partilhar uma palavra-passe.
 
Proteja a sua rede doméstica. Fortaleça a palavra-passe inicial da rede Wi-Fi. Limite
o número de dispositivos conectados à sua rede e aceite apenas os de confiança.
 
Fortaleça  as  suas  palavras-passe.  Prefira  palavras  longas  e  complexas  com
números,  letras  e  caracteres  especiais.
 
Proteja  o  seu  equipamento.  Assegure  a  atualização  de  todos  os  sistemas  e
aplicações  e  de  um  software  de  antivirus.
 
Preste atenção aos que o rodeiam. As suas crianças ou outras pessoas podem,
acidentalmente, apagar ou alterar informação, ou até infetar o dispositivo que usa
para o trabalho.
 

Medidas europeias de cibersegurança 
As instituições da UE tais como a Comissão Europeia, a Agência da UE para a Cibersegurança
, o CERT-EU e a Europol continuarão a trabalhar em prol do rastreio de atividades criminais, da
sensibilização e da proteção dos cidadãos e das empresas.
 
 
O Parlamento Europeu tem apoiado as medidas da UE para garantir a segurança na internet,
tendo em conta que a confiança e o nível de segurança das redes e da informação são cruciais
para sociedade.
 
 
Os negociadores do Parlamento e do Conselho chegaram recentemente a um acordo sobre
regras abrangentes para reforçar a resiliência de toda a UE contra operações cibernéticas
hostis.
 
Descubra qual a importância da cibersegurança para a UE e as novas regras europeias
neste âmbito. 
 
Conheça mais pormenores sobre a forma como a UE
molda o mundo digital 

A Lei dos Mercados Digitais e da Lei dos Serviços Digitais da UE  
Estratégia europeia para os dados 
Regular e aproveitar a Inteligência Artificial na UE
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https://www.enisa.europa.eu/
https://cert.europa.eu/cert/plainedition/en/cert_about.html
https://www.europol.europa.eu/pt/about-europol
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016L1148
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/transformacao-digital/20211008STO14521/por-que-razao-a-ciberseguranca-e-importante-para-a-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/transformacao-digital/20211008STO14521/por-que-razao-a-ciberseguranca-e-importante-para-a-ue


 Para saber mais
Sensibilização sobre a cibersegurança: Mês da cibersegurança europeia 2022
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https://cybersecuritymonth.eu/

