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INTERNET

País é o terceiro na UE com
mais vítimas de cibercrime
EUROPAO Portugueses são dos mais expostos a crimes pela internet CASOS ©Ataques para roubodedados
CLÁUDIA MACHADO

Os portugueses recorrempouco à entrega de for
mulários pela internet e

facultampouca informação on
line por receio em relação àpri
vacidade e segurança da infor
mação conclui o relatório A
Cibersegurança em Portugal
recentemente divulgado Mas
mesmo assim Portugal é o 32
país da União Europeia UE
com mais vítimas de crimes na

internet E ocupa ainda a 8 po
sição na lista de países emmaior
risco face a estas infrações
Segundo o documento elabo

rado pelo Gabinete de Estraté
gia e Estudos do Ministério da
Economia Portugal é o país
emque os cidadãos menos for
necem os seus dados pessoais

48 6 e contactos 15 2
pela internet Um valor muito
abaixo damédia daUE 71 4 e
61 1 respetivamente Mas o
caso muda de figura no que diz
respeito àpartilha de fotografias
e dados de localização sobre a
saúde e rendimentos com
33 5 dos utilizadores da inter
net afazê lo Aqui o País ultra
passa a média da UE 22 4 e
fica colocado na 5â posição
O estudo destaca ainda que
em termos de utilizadores diá

rios de internet Portugal regis
ta um dos piores resultados
sendo que por exemplo ape
nas 51 das pessoas utilizam
internetmóvel através de tele

móveis e outros aparelhos É
devido ao reduzido número de

utilizadores que o valor das
perdas financeiras é reduzido
no que diz respeito a crimes co
metidos pela internet Mas este

é ainda assim significativo e
verifica se um aumento dos
ataques de pharming um site
legítimo é adulterado para en
caminhar os utilizadores para
vírus e phishing uso de emails
e outras formas de mensagem
para roubar dados pessoais e de
contas refere o documento
destacando que também se re
gista um aumento da violação
de privacidade

Portugal tem 85 mil servidores seguros
para prevenir ataques informáticos
DPortugal tinha emmarço
do ano passado 85 095 servi
dores seguros o que corres
ponde a 2 3 do total de ser
vidores hospedados Um
servidor fornece serviços a
uma rede de computadores
seguro é aquele que encripta

e protege a informação que
por ele passa Autilização
de servidores seguros é uma
ajuda a prevenir ataques a
contas de utilizadores No

entanto parte da responsa
bilidade está do lado do utili

zador destacao estudo
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