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Segurança Cibernética

• Assegurar que as comunicações baseadas
em meios electrónicos sejam fiáveis
(confidenciais, integras e disponíveis)

• Assegurar que não hajam crimes
cibernéticos (vírus, malwares, ataques, …)

• Assegurar o rastreio e detecção da fonte
de ataques cibernéticos

• Baseada em meios e procedimentos que
visam garantir comunicações,
armazenamento e processamento dos
dados seguros



Tendência Mundial
• Custo do Cibercrime deve atingir 6 trilhões de

dólares em 2021

• O Investimento em Cibersegurança passará de
U$ 1 trilhão de 2017 a 2021

• Até 2021, vai triplicar o número de vagas para
profissionais de segurança

• Superfície de ataque humana crescerá para 4
bilhões de pessoas em 2020

• Os danos globais com ransomware passaram
de 5 bilhões de dólares em 2017

• Moçambique ocupa o 108 lugar no índice
global do Segurança Cibernética de 2017
abaixo de países como Maurícias, Africa do Sul
e, acima de Zimbabwe, Angola, eSwatini, …



Segurança Cibernética em Moçambique

• Aprovada a Lei de transações
electrónicas

• Em cursos várias iniciativas para o
estabelecimento e CERTs sectoriais

• Em curso a criação da entidade
certificadora

• Estabelecida a conferência Nacional de
Segurança Cibernética

• Cada vez mais formações sobre
segurança cibernética

• Todas as semanas fala-se da
necessidade de segurança

• O Governo assumiu este desafio como
actual e urgente



Desafios vs Oportunidades para a rede
acadêmica (Rede de conhecimento)
• Implementação de tecnologias

inovadoras na rede

• Assegurar o devido investimento para
garantir a alta disponibilidade e
segurança da rede

• Desenvolvimento de CSIRT da
MoRENet

• Estabelecimento de equipas de
resposta a incidentes informáticos em
cada uma das instituições ligadas a
rede

REDE DE 
CONHECIMENTO!



Desafios vs Oportunidades para a rede
acadêmica (Rede de conhecimento)
• Ser primeiro a dar resposta aos desafios

tecnológicos no País

• Desenvolvimento de pesquisas em área
inovadoras e mecanismos de segurança
das redes

• Introdução de cursos dedicados a
segurança cibernética e cadeiras
específicas em todos os cursos

• Assegurar a reputação dos estudantes,
não promovendo a rede como meios
facilitador para abusos contra as
pessoas e protegendo os seus dados

Moçambique foi o 3º País africano 
a aceder a Internet em 1992, via 

UEM…Domínio . MZ

IXP

…



Muito Obrigado.


