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No passado dia 27 de dezembro, foi publicada a Diretiva NIS2, 
a revisão da diretiva UE 2016/1148 (NIS) que constituiu a 
primeira peça legislativa sobre cibersegurança, a nível da UE.
Entre as novidades trazidas pela NIS2, destacamos o regime 
sancionatório (que prevê coimas até 10 milhões de euros ou 2% 
do volume de negócio anual global), um conjunto mais amplo 
de medidas de segurança obrigatórias e novos requisitos de 
notificação de incidentes para as entidades que se incluam nos 
conceitos de entidades essenciais e importantes.
O âmbito de aplicação da diretiva é alargado, sendo na NIS2 
abrangidos os seguintes setores:
Ÿ Entidades essenciais: energia; transportes; setor 

bancário; infraestruturas do mercado financeiro; saúde; 
água potável e águas residuais; infraestruturas digitais; 
gestão de serviços TIC (entre empresas); administração 
pública e; espaço.

Ÿ Entidades importantes: serviços postais e de estafeta; 

gestão de resíduos; produção, fabrico e distribuição de 
produtos químicos; produção, transformação e 
distribuição de produtos alimentares; indústria 
transformadora; prestadores de serviços digitais e; 
investigação.

O objetivo primordial desta diretiva prende-se com a alteração 
da estratégia de cibersegurança das organizações, com vista a 
melhorar a resiliência cibernética e capacidade de resposta a 
incidentes dos setores público e privado da EU
Neste sentido, são estabelecidos requisitos específicos sobre 
como as organizações devem estruturar: a resposta a 
incidentes, a gestão de crises, a prevenção de vulnerabilidades, 
a realização de testes cibernéticos ou a necessidade de usar 
criptografia de qualidade. 
Cada Estado-Membro terá agora 21 meses para transpor esta 
diretiva para o direito nacional.

DIRETIVA NIS2 LEGISLIVA 
A CIBERSEGURANÇA DA UE



HACKERS AMEAÇAM TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL. ATAQUES BASEADOS NA CLOUD 
AUMENTARAM 48% EM 2022

Fonte CASA DOS BITS
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A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) 
recomendou esta segunda-feira alterações a uma proposta de 
regulamento da União Europeia para os serviços de 
comunicação social e que prevê a possibilidade de instalar 
“software espião” em dispositivos usados no setor.
Num parecer, a que a Lusa teve acesso, a CNPD recomendou a 
reponderação de uma alínea da “Proposta de Regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro 
comum para os serviços de comunicação social no mercado 
interno” e que prevê a possibilidade de se instalar este 
“software” “excecionalmente”.
De acordo com a CNPD deve ser revista “a possibilidade de se 
prever excecionalmente a instalação de “software espião” em 
dispositivo ou máquina utilizado por fornecedores de serviços 
de comunicação social (ou, se aplicável, pelos seus familiares, 
ou pelos seus empregados ou respetivos familiares)”.
A entidade disse ainda que, a manter-se tal intenção, 
recomenda que “o próprio articulado do regulamento preveja 
medidas adequadas de proteção dos direitos fundamentais à 
liberdade de imprensa e liberdade de expressão e de 
informação, bem como do sigilo das fontes”.
A CNPD pediu ainda a reponderação de outras alíneas, sobre a 
“inadmissibilidade de que os dados pessoais relativos aos 
beneficiários efetivos estejam acessíveis ao público em geral”.
Em causa está a disponibilização do nome dos proprietários 
diretos e indiretos dos fornecedores de serviços de 
comunicação com conteúdos noticiosos ou relativos à 
atualidade, em posições de influência, aos destinatários destes 
serviços.
A Comissão recordou uma decisão do Tribunal de Justiça da 
União Europeia contrária a esta disposição da proposta de 
regulamento.

Por fim, a organização quer a alteração do artigo 23.º para 
salvaguardar, no n.º 1 “o regime jurídico de proteção de dados 
pessoais” e “clarificar o sentido do previsto no n.º 2 e, caso o 
sentido seja o de admitir a transmissão de dados pessoais, 
impor a adoção de medidas adequadas a cumprir o regime de 
proteção de dados pessoais“. Este artigo refere-se à medição de 
audiências.
De acordo com a CNPD, na sua exposição de motivos a 
proposta pretende “resolver uma série de problemas que 
afetam o funcionamento do mercado interno dos serviços de 
comunicação social”, em duas áreas: as “diferentes regras e 
procedimentos nacionais relacionados com a liberdade e o 
pluralismo dos meios de comunicação social” e a 
“fragmentação do mercado interno, afetando a segurança 
jurídica para os intervenientes no mercado dos meios de 
comunicação social e gerando custos adicionais para os que 
pretendem operar a nível transfronteiriço”.
A proposta aponta ainda, segundo a organização, para uma 
situação mais complicada “devido à insuficiente cooperação 
entre as autoridades e entidades reguladoras nacionais dos 
meios de comunicação social”.
Assim, a iniciativa legislativa tem como objetivo “promover a 
atividade e o investimento transfronteiras”, aumentar “a 
cooperação e convergência em matéria de regulamentação”, 
facilitar “a prestação de serviços de comunicação social de 
qualidade, atenuando o risco de ingerência indevida na 
liberdade editorial” por entidades públicas e privadas e 
“assegurar uma afetação transparente e equitativa de recursos 
económicos”.

Fonte OBSERVADOR/LUSA
Fotos FREEPIK 
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RECURSO DO INE ÀS MULTAS 
DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE DADOS 
DEU ENTRADA NO INÍCIO DO MÊS

O recurso do Instituto Nacional de Estatística (INE) às multas 
aplicadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados 
(CNPD) deu entrada este mês, revelou o presidente do INE, 
para quem a alegação sobre transferência de dados “não faz 
sentido”.
“O nosso recurso judicial já entrou e, ao contrário do que a 
CNPD disse no seu comunicado, o processo não está fechado. 
Vivemos num estado de direito, nós não concordamos com as 
contraordenações impostas pela CNPD e toda a argumentação 
que a CNPD tem e que nós já tínhamos contestado”, adiantou 
Francisco Gonçalves de Lima, em declarações aos jornalistas.
Em dezembro, a CNPD aplicou uma coima de 4,3 milhões de 
euros ao INE por violações do Regulamento Geral de Proteção 
de Dados (RGPD) no âmbito da operação dos Censos 2021.
Segundo a deliberação da CNPD consultada pela Lusa, estão 
em causa violações pelo INE no tratamento de categorias 
especiais de dados pessoais, dos deveres de informação aos 
titulares dos dados, das regras aplicáveis à contratação de uma 
empresa para gerir os dados recolhidos nos censos.

Foram ainda consideradas violações, a atuação do instituto 
relativamente à transferências de dados para países terceiros e a 
não realização de uma avaliação de impacto sobre os dados 
pessoais.
Francisco Gonçalves de Lima recordou que este é um processo 
de que vem desde 2021 e que o INE já tinha contestado “um 
largo conjunto de acusações”.
“Estamos certos do caminho que tomámos na operação 
censitária, seja em termos de segurança, seja em termos de 
proteção de dados porque é inerente ao INE, o INE está cá para 
isto, para produzir estatísticas que sejam de interesse para a 
sociedade”, frisou.
Concretamente sobre a acusação de transferência de dados 
para países terceiros, o presidente do INE considerou mesmo 
que “não faz sentido”.

Fonte LUSA
Foto OBSERVADOR



A comissão irlandesa para a proteção de dados (DPC na sigla 
em inglês) precisou em comunicado que a Meta violou "as suas 
obrigações em matéria de transparência" e recorreu a uma base 
jurídica errada "para o processamento de dados pessoais para 
fins publicitários".
Esta sanção surge na sequência da adoção, no início de 
dezembro, de três decisões vinculativas do comité europeu de 
proteção de dados, o regulador europeu do setor. Uma delas, 

sobre o WhatsApp, só será objeto de decisão na próxima 
semana.
A organização de defesa da vida privada Noyb, que esteve na 
origem das três queixas contra o grupo, tinha acusado a Meta de 
reinterpretar o consentimento "como um simples contrato de 
direito civil", que não permite recusar publicidade direcionada.
A organização Noyb congratulou-se com a decisão, consideran-
do que obrigará a Meta a implementar "uma opção de consenti-
mento sim/não" para a utilização de dados pessoais dos seus 
utilizadores, sem a qual a empresa "não pode utilizar os seus 
dados para publicidade personalizada".
A Meta disse estar "dececionada" e manifestou, numa declara-
ção enviada à AFP, a sua intenção de recorrer das multas.
O debate sobre as bases jurídicas para o tratamento de dados 
pessoais "já dura há algum tempo e as empresas deparam-se 
com a falta de certezas" sobre a matéria, considera a empresa.
O regulador irlandês já tinha aplicado em setembro uma multa 
de 405 milhões de euros ao Instagram por falhas no tratamento 
de dados de menores e uma outra em novembro de 265 milhões 
de euros à Meta por não ter protegido suficientemente os dados 
dos seus utilizadores.

Fonte TEK / LUSA
Foto SAPO
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CASA-MÃE DO FACEBOOK MULTADA EM 390 
MILHÕES DE EUROS POR VIOLAR REGRAS 
EUROPEIAS DE PROTEÇÃO DE DADOS

TWITTER EM INVESTIGAÇÃO APÓS FUGA 
DE DADOS DE 400 MILHÕES DE CONTAS 

A rede social Twitter encontra-se sob investigação da autoridade 
de proteção de dados irlandesa (DPC), no seguimento de um 
hacker ter afirmado estar em posse de informações pessoais de 
mais de 400 milhões de contas. O hacker "Ryushi" exige 
200.000 dólares para entregar e eliminar os dados.
Entre os dados alegadamente obtidos pelo hacker encontram-se 
números de telefone e e-mails de titulares de dados que incluem 

celebridades e políticos, tal como foi possível observar a partir 
de uma pequena amostra da base de dados tornada pública.
A DPC afirmou que "irá examinar a conformidade do Twitter 
com a legislação de proteção de dados, em relação a essa 
questão de segurança".

Fonte BBC NEWS
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GOVERNO NÃO CONSULTOU 
PROTEÇÃO DE DADOS SOBRE 
MECANISMO DE ESCRUTÍNIO

PROTEÇÃO DE DADOS EM 
ANÁLISE NO ANUÁRIO DO 
OBSERVATÓRIO DA NOVA 
SCHOOL OF LAW

Fonte CASA DOS BITS
Fotos FREEPIK

A Comissão Nacional de Proteção de Dados não foi consultada 
pelo Governo em relação ao questionário do mecanismo de 
escrutínio a preencher por convidados para ministros ou 
secretários de Estado.
Contactada pela SIC, a Comissão diz que se trata de um ato 
instrutório e não normativo , pelo que não está sujeito a consulta 
prévia. Ainda assim, recorda que os dados pessoais que sejam 
recolhidos terão de ficar sujeitos ao regime geral de proteção 
de dados.
Este questionário de verificação consiste em 36 perguntas, 
abrange os últimos três anos de atividades e estende-se ao 
agregado familiar.
As perguntas estão dividas por cinco áreas - atividades atuais e 
anteriores, impedimentos e conflitos de interesses, situação 
patrimonial, situação fiscal e responsabilidade penal - e 
respondem a situações que recentemente levaram a demissões 
no Governo.
As personalidades convidadas devem entregar uma nota 
curricular, preencher os dados pessoais e a última pergunta do 
questionário é se têm "conhecimento de qualquer outro facto 
não identificado em cima e que seja suscetível de afetar as 
condições de isenção, imparcialidade e probidade para o 
exercício do cargo para que está proposto, ainda que ocorrido 
há mais de três anos".

Fonte/Foto SIC NOTICIAS



CIBERSEGURANÇA: A SUA CAIXA
DE CIBERFERRAMENTAS 

[ direcionado aos cidadãos ]

https://www.cncs.gov.pt/

Com o objetivo de aumentar a resiliência do ciberespaço de 
interesse nacional, o Centro Nacional de Cibersegurança 
encoraja todos os cidadãos a adotarem as melhores práticas de 
cibersegurança, recorrendo a esta caixa de ferramentas de boas 
práticas prontas a usar.

MFA

7 Boas Práticas prontas a usar
As boas práticas descritas neste documento não seguem uma ordem específica. Os cidadãos devem adotar as mesmas de acordo 
com as suas necessidades. 

Ativação da Autenticação 
Multifator (MFA)
Proteja-se utilizando mais do que um 
fator de autenticação quando acede 
às suas contas (por exemplo, banco 
online, pagamentos online, redes 
sociais, email e outras plataformas 
online).

Gestão de Palavras-Passe
Mantenha as suas palavras-passe secretas e seguras (use uma 
frase com 12 caracteres ou mais, sem termos óbvios), evitando 
que alguém, com intenções maliciosas, aceda às sua 
plataformas protegidas com palavras-passe.

Phishing
Não clique em links ou anexos de emails e SMS suspeitos, 
nem partilhe os seus dados em resposta a essas mensagens.

Atualização de Software
Garanta que o seu software se encontra devidamente atualizado. 

“NÃO” à Desinformação
Assegure-se de que as notícias qu
e lê são veiculadas por fontes fidedignas e não partilhe 
conteúdos que não sejam de plataformas de confiança.

Uso de Antivírus
Proteja os seus dispositivos contra o 
malware com a instalação apropriada de 
um antivírus. 

Centro Nacional
de Cibersegurança

PORTUGAL

Uso de Firewall
Faça da firewall a sua “parede de fogo” 
de modo a bloquear o acesso não 
autorizado às suas redes privadas.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

