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A Cibersegurança É Uma Prioridade
No dia 13 de setembro passado, durante o discurso de Estado da União, o Presidente Jean-Claude Juncker da Comissão Europeia
referiu que uma das prioridades para 2018 é a cibersegurança. Um tema já esperado face à crescente transformação digital da
nossa sociedade e aos frequentes problemas resultantes da utilização da tecnologia sem atender à vertente da segurança. Saiba mais

Identidade Digital
Quando usamos um computador, uma caixa multibanco ou acedemos à nossa conta numa rede social temos de nos identificar perante estes sistemas. Só a partir daí é
que podemos ter acesso aos recursos perante os quais nos identificamos. Saiba mais

Autenticação de 2 Fatores
A autenticação é o processo através do qual um indivíduo concretiza o seu processo
de autenticação perante um serviço. Esta autenticação permite que o utilizador
do serviço aceda à sua conta, através do seu dispositivo fidedigno. Saiba mais

Transposição da Diretiva SRI
No dia 19 de julho de 2016 foi publicada, no Jornal Oficial da União Europeia, a Diretiva (UE) n.º 2016/1148, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 6 de julho, relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança Saiba mais

Engenharia Social
Designa-se por engenharia social o processo de tentar convencer alguém de algo
fictício, usando interações que podem revestir várias formas: mensagens de correio
eletrónico, interações através das redes sociais ou mesmo chamadas telefónicas.
Saiba mais

Mais Edições do Curso Geral de Cibersegurança
O curso geral de cibersegurança teve seis edições, neste ano de 2017, que
decorreram nas instalações do GNS/CNCS nos dias 20 e 21 de setembro
(4ª edição), 20 e 21 de outubro (5ª edição) e 9 e 10 de novembro (6ª edição). Saiba mais

O Mês Europeu da Cibersegurança
A Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação
(ENISA) comemorou o 5º aniversário do Mês Europeu da Cibersegurança
(European Cyber Security Month – ECSM) em outubro de 2017. Saiba mais

Exercício Nacional de Cibersegurança 2018
De acordo com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 36/2015, de 12 de junho,
que define a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, é necessário organizar
e realizar exercícios nacionais de gestão de crises no ciberespaço. Saiba mais
Em 2018 continuaremos a realizar os “Cibertemas” versando assuntos que
consideramos relevantes ligados à cibersegurança. Mantenha-se atento!
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