
Maturidade Organizacional

O contributo do CNCS para o 
desenvolvimento de capacidades em Cibersegurança



Introdução

Construir o Futuro com base na capacitação digital das organizações

é uma questão de sobrevivência.…

A segurança digital de todas entidades públicas e privadas do nosso país é uma prioridade. 

Sem um elevado nível de maturidade em Cibersegurança nas redes e infraestruturas críticas, 
não estão reunidas as condições para a sua sobrevivência, transformação digital e 
subsequente soberania nacional.    



Desafios

O Phishing é um forte vetor 
de ataque.

O Ransomware afeta todo o 
tipo de organização.

O contexto geopolítico e 
pandémico.

Os ciberataques são cada vez 
mais automatizados.

O fator humano continua por 
sensibilizar e capacitar.

As tecnologias emergentes (IoT, 5G, IA, 
Cloud, HPC, Computação Quântica, ..) 
colocam novos desafios.

O Cibercrime é muito 
profissional.

Os novos modelos de trabalho são 
uma realidade.



Os factos
26% no número de 

incidentesde
cibersegurança em 

2021 comparando com 
2020 (CERT.PT, 2021)

Setores mais afetados pelos 
incidentes: Banca (13% dos 

incidentes), as Infraestruturas 
Digitais (8%) e os Prestadores 
de Serviços de Internet (6%)

(CERT.PT, 2021)

Tipos de incidentes mais 
registados:  

phishing/smishing (40% 
dos incidentes), 

engenharia social (14%) 
e a distribuição de 

malware (13%) 

(CERT.PT, 2021)

Marcas mais simuladas 
nos ataques de 

phishing/smishing são: 
Banca (48% dos casos),  
Transportes e Logística 
(21%) e Plataformas de 

Emails (19%)

(CERT.PT, 2021)

Tipos de incidentes mais 
registados: tentativa de 

login (16% dos incidentes), 
exploração de 

vulnerabilidades (9%) e 
scanning (8%)

Membros da RNCSIRT em 
2021 

6% no número de 
notificações de 

violações de dados 
pessoais reportadas 
à CNPD face ao ano 

anterior.

Fonte: Relatório Riscos e conflitos 2022, Observatório CNCS



Os factos

PROSPETIVAS PARA O CIBERESPAÇO DE INTERESSE NACIONAL EM 2022/2023

Níveis de incerteza próprios do contexto 
pandémico a serem substituídos pelas 
incertezas do contexto de conflito.

Continuidade de ameaças ligadas à exploração 
das fragilidades do fator humano como o 
phishing e o spear phishing.

Manutenção do crescimento dos casos de 
ransomware.

A exploração de violações de dados com 
credenciais de acesso.

Crescente exploração de vulnerabilidades técnicas 
em sistemas.

Maior rapidez dos agentes de ameaça na exploração 
de vulnerabilidades zero-day.

Crescente relevância das tecnologias móveis, como 
os smartphones, e de dispositivos da esfera da 
Internet das Coisas, enquanto superfícies de ataque.

Fonte: Relatório Riscos e conflitos 2022, Observatório CNCS



Contributo do CNCS

Sob o ponto de vista de atuação:

• Conhecimento situacional – Observatório de Cibersegurança

• Legal – Regulação, políticas públicas e referenciais

• Capacitação – Academia de Cibersegurança

• Proximidade – Centros de competência

• Inovação – Polo de inovação digital

• Operação – Conhecimento situacional



RCM 92/2019 

Aprova a primeira Estartégia Nacional de Segurança do Ciberespaço que visa aprofundar a 
segurança das redes e dos sistemas de informação e potenciar uma utilização livres, 
segura e eficiente do ciberespaço por parte de todos os cidadão e entidades publicas e 
privadas.

ENSC 2019-2023

1. Estrutura de 
segurança do 
ciberespaço

2. Prevenção, 
educação e 

sensibilização

3. Proteção do 
ciberespaço e 

das 
infraestruturas

4. Resposta às 
ameaças e 
combate ao 
cibercrime

5. Investigação, 
desenvolvimento 

e inovação

6. Cooperação 
nacional e 

internacional



O Observatório de Cibersegurança

Partilhar conhecimento para a cibersegurança de todos

O Observatório de Cibersegurança visa observar o fenómeno da cibersegurança em Portugal, nas suas
mais variadas componentes, de modo a informar as partes interessadas e a suportar a definição de
políticas públicas. Com uma visão multidisciplinar, o Observatório de Cibersegurança sistematiza
informação disponível ou promove a sua recolha nos domínios da Sociedade, Economia, Políticas
Públicas, Ética e Direito, Riscos e Conflitos, bem como Inovação e Tecnologias Futuras.



Regulação, políticas públicas e referenciais



Regulação, políticas públicas e referenciais



Regulação, políticas públicas e referenciais



Regulação, políticas públicas e referenciais



Regulação, políticas públicas e referenciais



“Uma resposta rápida que visa suprir lacunas de conhecimento em 

Cibersegurança das PMEs e estruturas públicas“

Como?

Upskilling e Reskilling de recursos humanos nos vários organismos da AP e entidades privadas.

Academia de Cibersegurança



• Promover programas de capacitação em cibersegurança, robustos e transversais a todas as organizações e ao cidadão

comum;

• Promover a formação técnica avançada em segurança do ciberespaço no ensino superior universitário e

politécnico, de modo a suprir as necessidades nacionais de profissionais do sector;

• Valorizar os profissionais no âmbito da segurança do ciberespaço, ampliando o número de especialistas;

• Garantir um nível elevado da qualidade dos cursos de formação e de requalificação em cibersegurança, obtido através

da certificação enquadrados neste quadro de referência.

Academia de Cibersegurança



• Qualificação e Requalificação de RH nas competências definidas no Quadro Nacional de Referência para a

Cibersegurança (QNRCS).

• Conteúdos e oferta formativa alinhada com o Referencial de Competências de Ciberseguranc ̧a.

• Oferta de cursos certificados nas competências formativas determinadas a partir do QNRCS (> 40 cursos com

vários percursos formativos).

• Convergência com os Digital Innovation HUBs (C-HUB), Centros de Competência e Certificação em Cibersegurança;

• Distribuição geográfica dos cursos.

• Visa abranger um total de 9800 formandos até ao primeiro trimestre (1T) de 2026.

Academia de Cibersegurança



Pretendem afirmar-se como sendo uma rede de extensão do CNCS 
ao nível regional, suportado num modelo proximidade e com 
abrangência nacional. 

Ancorada nos princípios da subsidiariedade, complementaridade e 
proporcionalidade, criar a necessária proximidade destinada a 
apoiar a administração pública, operadores de serviços essenciais, 
prestadores de serviços digitais, PMEs e o Cidadão no âmbito da 
Cibersegurança. 

Os serviços a disponibilizar estão intimamente ligados ao 
portefólio do CNCS, mas não se esgotam neste, estabelecendo 
pontes com outros projetos ou atividades do CNCS.

Rede de Centros de Competência



7 centros de competência no País. 

Especialistas com competências diversas para apoiar as entidades 
locais. 

Equipamentos e infraestruturas dedicadas de apoio.

Apoiar a transformação digital sob o ponto de vista de 
cibersegurança aos agentes locais (desde a capacitação até à 
operação).

Não se substitui à industria. 

Rede de Centros de Competência



Em estreita parceria com os agentes locais:

- Universidades
- Politécnicos
- Centros empresariais
- Unidades de investigação
- ….

Alinhados com a visão de aumentar a maturidade em 
cibersegurança das entidades locais preparando-as e capacitando-
as para o Futuro.

Rede de Centros de Competência



Os Polos de Inovação Digital ou Digital Innovation Hubs (DIH) são redes colaborativas que incluem
centros de competências digitais específicas, com o objetivo de disseminação e adoção de
tecnologias digitais avançadas por parte das empresas, em especial, PME, via desenvolvimento,
teste e experimentação dessas mesmas tecnologias.

Os Polos de Inovação Digital atuam como uma porta de entrada e fortalecem o ecossistema de
inovação, pois resultam de cooperação entre vários parceiros com competências e atuações
complementares, incluindo centros de investigação, universidades, centros de interface
tecnológico, incubadoras, clusters de competitividade, associações empresariais, agências de
desenvolvimento, entre outros atores do ecossistema de inovação nacional ou regional.

Inovação e Transformação Digital



Responder às necessidades, no apoio às PMEs e 
à AP, em matéria de Cibersegurança nos seus 

processos de transformação digital.

Como instrumento de dinamização das PMEs e AP –
O C-HUB pretende obedecer às necessidades
especificas destes atores, tirando partido da rede de
consorciados e parceiros.

Inovação e Transformação Digital



Privacidade, 
Tecnologias de 
Privacidade e 

Proteção de Dados

Criptoanálise
Computação

Quântica
Protocolos 

Criptográficos

Dispositivos 
Móveis e IoT

Identidade Digital

Resposta a 
Incidentes e 

Gestão de Equipas
CSIRT 

Deteção de 
Intrusão

Engenharia Social
Segurança de 
Sistemas de 

controlo industrial
Análise Forense Blockchain

….

Infraestrutura De Computação Alta Capacidade Para Processamento De Informação 
Classificada

Centro de Gestão da Inovação

Laboratório de Análise Funcional e Criptográfico

Infraestrutura Laboratorial de Iot Focado em I&D e Transferência de Tecnologia

Ambientes de Teste de Plataformas Nacionais de Interoperabilidade e Identificação 
Digital

.

.

.

Inovação e Transformação Digital



ISACs
Information Sharing and Analysis Centres

Conhecimento Situacional



Conhecimento Situacional



PANORAMA

Observáveis

Maturidade 
e Boas 
Práticas

IoCs

Eventos

Tensão 
Social

Incidentes

Nação

Setor

Entidade

Conhecimento Situacional



Questões?

Isabel.baptista[at]cncs.gov.pt


