À medida que avançamos para um mundo cada vez mais global e digital, a leitura, o tratamento, a
segurança e a privacidade da informação tornaram-se uma grande preocupação de organizações e dos
seus utilizadores. Por outro lado, a iminência de ataques cibernéticos é hoje uma realidade que não
deve ser ignorada.
É pois fundamental sensibilizar pessoas e organizações para esta realidade, promovendo a adoção de
comportamentos e medidas que aumentem o estado de prontidão e resiliência face a esta real
ameaça.
É igualmente indispensável construir uma relação de confiança entre os utilizadores e as tecnologias
de informação e comunicação que diariamente são colocadas à sua disposição, permitindo-lhes tirar o
maior partido das mesmas de uma forma SEGURA.
A entrada em vigor em Maio de 2018 do Regulamento Geral de Proteção de Dados vem reforçar esta
necessidade e impor medidas mais rigorosas no que concerne à salvaguarda dos dados pessoais dos
cidadãos. O maior risco e ao mesmo tempo a maior vulnerabilidade são as PESSOAS.
Assim, entendeu o Conselho de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais da
Universidade de Évora realizar a presente conferência, convidando para o efeito especialistas de
renome e com experiência comprovada na área, no sentido de promover a consciencialização não só
dos seus utilizadores mas da sociedade em geral no que diz respeito à segurança na/da Internet e aos
dados pessoais.

PROGRAMA
14:30

Abertura
Ana Costa Freitas, Reitora da Universidade de Évora

14:45 Segurança/privacidade e fraude na Internet
Marco Matias, Chefe da Divisão de Planeamento, Organização e Informática da
Procuradoria-Geral da República (PGR)
15:45

A Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço 2.0 – Governação e execução
António Gameiro Marques, Contra-Almirante, Diretor Geral do Gabinete Nacional de
Segurança (GNS)

16:45

Debate
António Gameiro Marques, Diretor Geral do Gabinete Nacional de Segurança (GNS)
Marco Matias, Chefe da Divisão de Planeamento, Organização e Informática da
Procuradoria-Geral da República (PGR)
João Vaz Rodrigues, Encarregado de Proteção de Dados da Universidade de Évora
José Saias e Rui Quaresma, Conselho de Segurança da Informação e Proteção de Dados
Pessoais da Universidade de Évora

