
1 
 

  WORKSHOP 

RESILIÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS 

 

PROPOSTA DA ANACOM PARA UMA ABORDAGEM NACIONAL À 

SEGURANÇA DAS REDES E DA INFORMAÇÃO 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Em nome da ANACOM gostava de dar as boas-vindas a todos os presentes 

e de desejar que estes dias sejam de um trabalho profícuo. 

A resiliência das infra-estruturas de comunicações electrónicas é, para a 

sociedade actual, um imperativo enquanto suporte à “economia do 

conhecimento”  – o momento é de Acção. 

A segurança e resiliência das redes e de informação é uma 

responsabilidade conjunta de todos stakeholders desde os ISP ao 

consumidor final, incluindo poderes públicos, fornecedores de serviços de 

software e hardware, serviços públicos, departamentos governamentais, 

etc. 

No passado a segurança das redes e da informação era encarada como 

algo que, sendo necessário, não justificaria à partida grandes 

investimentos bastando regra geral uma aproximação de best effort, 

numa dimensão local, não harmonizada e sem grande necessidade de 

cooperação, e numa abordagem reactiva e sem tempo de resposta 

equacionado ou definido. 

As ameaças eram na sua maior parte resultantes da acção de indivíduos 

isolados, com um perfil autodidacta e amador, na busca de uma realização 

pessoal ao provarem a sua capacidade de descobrir vulnerabilidades nos 

sistemas existentes, mais do que na procura de ganhos ilícitos. 
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Tratava-se de uma altura em que os diversos sectores económicos 

funcionavam de uma forma pouco dependente uns dos outros, e se havia 

algum sector cujo funcionamento era mais estruturante era o da energia. 

Em contraponto a situação actual caracteriza-se por uma mudança radical 

de paradigma. 

As tecnologias de informação e de comunicações são o backbone de 

muitos outros serviços essenciais ao bem-estar social e económico dos 

cidadãos e consumidores, das empresas e administrações. 

As tecnologias de informação e de comunicações passaram a ser 

nevrálgicas para todos os sectores da economia e do Estado. 

Atente-se nas palavras da Comissária Reding nas vésperas da Conferência 

Ministerial da União Europeia em Protecção de Infra-estruturas de 

Informação Críticas realizada em Talin, nos passados dias 27 e 28 de Abril: 

“A realidade de cyber-ataques está hoje em dia muito longe de ser um 

jogo ou uma prova de inteligência e de curiosidade. Os cyber-ataques 

tornaram-se uma ferramenta nas mãos do crime organizado, um meio 

de chantagear empresas e organizações, de explorar as fraquezas das 

pessoas, mas também um instrumento de política externa e de defesa, e 

globalmente um desafio à democracia e à economia.  

Tendo acrescentado ainda que: “até agora os 27 estados-membros da 

União têm sido bastante negligentes”, e que acredita que: “a Europa 

deve fazer mais para a segurança das suas redes de comunicações”. 

A ANACOM tem procurado trilhar um caminho que nos permita 

responder aos desafios de que fala a Comissária Reding. 

 

Em Fevereiro de 2007, por considerarmos que: “os assuntos relacionados 

com a segurança das comunicações electrónicas são de extraordinária 

importância, tendo em consideração as competências e atribuições do ICP-

ANACOM, não tendo adequada tradução na actual estrutura da 
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organização, situação que importa modificar”, criámos o Gabinete de 

Segurança das Comunicações com a seguinte Missão:  

Assegurar o exercício das competências atribuídas ao ICP-ANACOM 

relativas à segurança e à emergência das comunicações, propor e 

implementar a política de segurança interna da organização e assegurar 

as competências relacionadas com normalização. 

O Gabinete iniciou funções com três pessoas, a que nos últimos meses se 

juntaram mais dois elementos. 

Em termos de actividade desenvolvida concentrámos os nossos esforços, 

no que à segurança respeita, na realização de diversos estudos, 

nomeadamente: 

 A avaliação da concessão do serviço público de telecomunicações 

no âmbito da segurança das comunicações; 

 A identificação e caracterização dos principais nós e vias de 

escoamento de tráfego internacional e entre o Continente e as 

Regiões Autónomas; 

 A identificação e a caracterização das interdependências entre as 

infra-estruturas das redes privativas do Estado e das redes públicas 

de comunicações electrónicas. 

A par de diversas propostas apresentadas ao Governo e para além da 

participação em diversos fora internacionais, como a OCDE1, a UIT2, a 

ENISA3, o IRG4, o IGF5, onde estas questões são tratadas. 

A nível da actividade desenvolvida pela Comissão Europeia nesta matéria 

o nosso envolvimento toma maior expressão a partir do Estudo sobre a 

Disponibilidade e Robustez das Infra-estruturas de Comunicações 

Electrónicas, ARECI na sua sigla inglesa, feito pelos Bell Labs. 

                                                           
1
 Organização para a Cooperação e desenvolvimento Económico 

2
 União Internacional das Telecomunicações 

3
 European Network  and Information Security Agency 

4
 Independent  Regulatory Group 

5
 Internet Governance Forum 
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Destacamos: 

 A divulgação e convite à participação nas consultas realizadas pela 

Comissão Europeia, a primeira relativa às conclusões e 

recomendações do estudo ARECI e a última já este ano intitulada: 

“Towards a Strengthened Network and Information Security Policy 

in Europe”; 

 A participação nos trabalhos de preparação da conferência 

ministerial da OCDE de Seoul e neste contexto a adopção da 

Recomendação sobre a Protecção das Infra-estruturas Críticas da 

Informação; 

 A participação na iniciativa da UIT sobre a Agenda para a 

Cibersegurança. 

 

Entretanto está a ser ultimado um novo enquadramento regulatório 

europeu para as comunicações electrónicas, o qual vem sublinhar a 

importância da segurança das redes e da informação nomeadamente no 

que se refere ao reporte de incidentes de segurança às autoridades e aos 

utilizadores. 

Temos vindo assim a constatar um crescendo de interesses e de 

actividades no sentido de se passar das ideias e intenções às acções, a que 

não serão alheias:  

 As interdependências entre infra-estruturas; 

 As tecnologias emergentes e convergentes; 

 A ubiquidade das tecnologias de informação e de comunicação. 

Com efeito as NGN, as redes de nova geração, e aqui importa relevar a 

aposta nacional nesta área enquanto pilar ao desenvolvimento económico 

e social que se pretende para o Portugal de amanhã, suportam-se agora 

no protocolo IP, na elevada capacidade de processamento dos seus 



5 
 

sistemas de informação, e no muito elevado débito de transmissão de 

informação, ao contrário das redes legacy.  

Para além destas transformações tecnológicas e de mercado, em que a 

realização de actividades essenciais para o normal funcionamento da 

sociedade e da economia está totalmente dependente das redes de 

comunicações e dos sistemas de informação, a avaliação feita ao cenário 

de ameaça à Cibersegurança a nível internacional, não se contabilizando 

pois ameaças como desastres naturais, bombas e actos de vandalismo, é 

deveras preocupante.  

Publicações recentes6 subdividem o domínio da ameaça em: 

 State sponsored cyberattacks; 

 Ideological and political extremism; 

 Serious and organized crime; 

 Lower-level/individual crime (Hacker). 

A recente comunicação da Comissão Europeia: “Protecting Europe from 

Large Scale Cyber-attacks and Disruptions: Enhancing Preparedness, 

Security and Resillience” constitui para nós um marco de aceleração na 

aproximação às questões da segurança das redes e da informação, que 

podemos genericamente caracterizar como a passagem à acção. 

Acção esta que: 

 Tem necessariamente de envolver as diversas entidades públicas e 

privadas, nacionais e internacionais; 

 Vai implicar a alocação de um maior volume de recursos à 

estratégia para a segurança das redes e da informação; 

 Ocorre num momento em que a situação financeira global passa por 

grandes dificuldades, mas que é reconhecidamente imprescindível 

numa perspectiva de sustentabilidade à manutenção e ao 

                                                           
6
 Cyberspace and the National Security of the United Kingdom, Cyber Security and Politically, Socially 

and religious Motivated Cyber Attacks 
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desenvolvimento da actividade económica necessária à superação 

dessa mesma crise. 

Estamos pois perante um cenário envolvente caracterizado pela sua 

complexidade, pela necessidade de desenvolvimento de respostas 

adaptativas e colectivas, e com recurso a novos mecanismos de parceria e 

de cooperação, pública e privada, nacional e internacional. 

 

A nosso ver temos de, rapidamente, desenvolver um Programa de Acção 

que se constitui em três vectores base: 

1. Estudos e formação; 

2. Planos de Contingência e Exercícios; 

3. Infra-estrutura de resposta a incidentes. 

 

O desenvolvimento de estudos é essencial à identificação e caracterização 

da situação nacional existente, nomeadamente quanto às 

interdependências entre os sistemas e as organizações das diversas 

entidades e à consequente preparação e implementação das medidas de 

melhoria a introduzir. 

Quanto à formação, o desenvolvimento de uma Cultura de Segurança, na 

sociedade em geral e no cidadão em particular, passa pela realização de 

acções com níveis de programação adequados à audiência a que se 

dirigem e aos fins a que se propõem atingir. 

É nosso objectivo realizar um estudo a iniciar durante o corrente ano 

sobre a análise da segurança no sector das comunicações electrónicas, 

utilizando como referencial o normativo técnico internacional existente 

sobre a matéria. 

Quanto à formação iremos apoiar planos específicos de formação e/ou de 

sensibilização sobre esta matéria. 
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A implementação de planos de contingência e a realização de exercícios 

de preparação e avaliação da resposta colectiva a incidentes geradores de 

situações de emergência, torna-se fundamental. Veja-se, por exemplo, os 

recentes exercícios conduzidos pela Autoridade das Comunicações Sueca, 

a PTS, envolvendo diversos operadores e prestadores de serviços para 

além de outras entidades públicas e privadas, como empresas 

fornecedoras de energia, na resposta a situações de crise criadas por 

incidentes de origem intencional e com manifestações coordenadas de 

ataques físicos mas também de ciber-ataques. Outros casos existem, e 

todos eles se realizam por se saber que, para o desenvolvimento de 

esforços efectivos de cooperação e acção colectiva, exercício e treino são 

fundamentais. 

Por outro lado para que seja possível implementar um plano de 

contingência colectivo é necessário que cada entidade, pública e privada, 

cujo âmbito de operação se situa no sector das tecnologias da informação 

e das comunicações, desenvolva e operacionalize o seu próprio plano. 

Neste momento discute-se a nível comunitário a realização de um 

exercício pan-europeu a ter lugar no futuro próximo, provavelmente no 

final de 2010. 

É assim nosso objectivo promover a realização de, pelo menos, um 

exercício a nível nacional antes daquele, de forma a podermos participar 

de uma forma mais efectiva. 

 

Também a nível comunitário se pretende desenvolver uma infra-estrutura 

de cooperação pan-europeia na resposta a incidentes, a qual passa pela 

existência de uma infra-estrutura de resposta a incidentes de carácter 

nacional/governamental em cada Estado Membro, o que vulgarmente se 

designa por CERT/CSIRT, Computer Emergency Response Team/Computer 

Security Incident Response Team. 
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O objectivo a nível comunitário é que no final de 2011 exista um 

CERT/CSIRT operacional em todos os Estados Membros.  

Neste particular Portugal, tal como outros Estados Membros, não dispõe 

de uma infra-estrutura com estas capacidades, a qual terá pois de ser 

criada. 

Para atingir tal fim torna-se necessário congregar vontades, ultrapassar 

diferenças, prosseguir um objectivo comum, só possível de realizar 

mediante a cooperação e parceria, quiçá co-habitação, entre diversas 

entidades públicas e privadas. 

É nosso objectivo apresentar ao Governo um plano que prepare a 

instalação de um CERT/CSIRT nacional para que este esteja operacional no 

mais curto espaço de tempo. 

Neste sentido a ANACOM e a Autoridade Nacional de Segurança têm 

estado a desenvolver um trabalho conjunto, o qual envolvendo também 

outras entidades tem como objectivo propor uma estratégia para 

implementação de uma CSIRT de âmbito nacional. 

Embora existam já alguns CSIRT’s a funcionar em Portugal, quando 

falamos de segurança das redes e de informação no respeitante a redes e 

serviços de comunicações electrónicas, missão que compete à ANACOM 

assegurar, o foco da nossa intervenção terá de orientar-se para um CSIRT 

de âmbito nacional. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Chegados a este ponto resta-me fazer uma breve apresentação deste 

Workshop e agradecer vivamente todo o empenho das entidades e das 

pessoas que connosco colaboraram para o tornar possível, 

nomeadamente: 

 Ao Senhor Vice-Almirante José Torres Sobral, Autoridade Nacional 

de Segurança, 
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 À Comissão Europeia, aqui representada pela Senhora Valérie 

Adrianavaly, 

 À ENISA na pessoa do Senhor Dr. Evangelos Ouzounis, 

 À Landitd, na pessoa do Senhor John Harrison, 

 À Portugal Telecom, na pessoa do Senhor Eng. José Fino Gomes, 

 À Swedish Post and Telecom Agency, na pessoa do Senhor Jonny 

Nilsson, 

 À British Telecom, na pessoa do Senhor David Corrie, 

 Ao Ministério dos Assuntos Económicos dos Países Baixos, na 

pessoa do Senhor Simon van Merkom, 

 E, finalmente, aos Bell Labs agora parte integrante da Alcatel-

Lucent, na pessoa do Senhor Richard Krock. 

Faço votos para que este workshop seja para todos vós uma experiência 

motivadora e desafiante que permita encontrar respostas aos desafios 

que se nos colocam. 

Quero ainda apelar a que este Workshop se desenvolva num cenário de 

intensa interactividade entre os que em determinado momento estão no 

papel de oradores e os restantes, todos são afinal participantes activos! 

 

Muito Obrigada. 

 

Fundação Portuguesa das Comunicações, 18 de Maio de 2009 


