
POLICIAS EM ALERTA
COM BURLAS E ATAQUES
INFORMÁTICOS
CrimeMultiplicam se os esquemas fraudulentos que usam a pandemia
como pretexto Estado de emergência Governo admite maior controlo à
circulação sem endurecer medidas Contabilidade DGS corrige erro e Porto
passa de 941 para 462 casos Emprego Pedidos de lay off duplicam num dia
Reformados Correios vão pagar vales em casa a mais 100 mil pensionistas
Saúdemental Médicos e enfermeiros são as primeiras vítimas
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Redes criminosas
apostam
na Internet

Polícias alertam para ciberataques feitos à
escala global que deixam vítimas indefesas

Fraude Os alertas chegam
daEuropol Interpol e daPo
lícia Judiciária PJ que nos
últimos dias chamaram a
atenção para o número cres
cente de ciberataques que
recorrem à Govid 19 para
enganar os internautas e ob
ter lucros chorudos Os cri

minosos recorrem a esque
mas explorando a falta de
informação das vítimas
mas também a carência de

produtos médicos e de pro
teção individual

Este tema sido seleciona

do por um número elevado
de agentes de ciberameaças
como cobertura para as suas
campanhas de ciberata
ques assegura a PJ que já
identificou várias campa
nhas de phishing com
conteúdos alusivos à pan
demia inclusive ficheiros
em anexo de alegadas en
tidades oficiais como a Or

ganização Mundial de Saú
de a Unicef ou centros de
investigação e laboratórios
do setor da saúde O intuito

é só um infetar computado
res e telemóveis comumví

rus que capta os dados pes
soais dos utilizadores que
posteriormente são pres
sionados a pagar resgates
para recuperar o controlo do
dispositivo Segundo a Eu
ropol o Hospital de Bmo na
RepúblicaCheca foi obriga
do a adiar cirurgias transfe
rir doentes e a desligar toda
a rede informática devido a

um ataque deste tipo
A divulgação de platafor

mas digitais ou de aplica
ções para dispositivos mó
veis que aparentam divul
gar informação em tempo
real sobre a pandemia mas
que estão na realidade
orientadospara a infeção de
equipamentos commalwa
re são segundo a PJ outra
burla frequente Depois há
ainda esquemas de fraude
digital partilhados por
email ou em redes sociais
que divulgam iniciativas
para a recolha de donativos
para falsas campanhas de
compra de material médico
ou de proteção pessoal

APREENSÃO DE 13 MILHÕES
A provar que a Covid 19 é
aproveitada por criminosos
está uma operação da Inter
pol que envolveu 90 países
e terminou com121 detidos

e a apreensão de artigos ilí
citos no valor de 13 milhões

de euros nomeadamente
máscaras cirúrgicas contra
feitas e desinfetantes defei
tuosos Também foram en
contrados outros itens ale

gadamente médicos como
Corona Spray medica
mentos antivírus ou pa
cotes de proteção anticoro
na que eram vendidos sem
qualquer controlo em sites
e redes sociais

A Interpol denuncia
igualmente telefonemas
de burlões que se fazempas
sar por familiares de doen
tes infetados para pedir di
nheiro destinado a pagar o
tratamento médico
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