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INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Sobre o reforço da cibersegurança  

  

Há uma ligação estreita entre os serviços electrónicos e a vida da população e o 

funcionamento da sociedade. Os problemas de cibersegurança podem ter a ver com 

factores técnicos internos e com factores humanos externos.   

No início de Maio do ano passado, registaram-se, em dois dias consecutivos, 

ataques constantes das regiões europeias e americanas contra o Código de Saúde 

de Macau, o que impossibilitou algumas pessoas de converter o Código de Saúde da 

Província de Cantão (Guangdong), afectando gravemente as deslocações 

transfronteiriças entre Zhuhai e Macau. Há dias, as páginas electrónicas dalguns 

serviços públicos de Macau, empresas, televisões e fábricas, e até as aplicações das 

plataformas de takeaway ficaram, de repente, fora de funcionamento, situação que se 

deveu a uma avaria do centro de dados, situado em Hong Kong, do respectivo 

fornecedor dos serviços em nuvem. Segundo alguns residentes, é compreensível que 

surjam avarias do sistema, pois estas são inevitáveis, no entanto, o tempo de 

reparação foi longo, perturbando o seu dia-a-dia, portanto, espera-se que as 

autoridades aumentem a respectiva eficiência.  

No meu entender, as autoridades devem reforçar as capacidades de detectar e 

defender-se dos ataques contra o referido sistema, quer em termos de hardware quer 

de software, formando quadros qualificados para o efeito. Ao mesmo tempo, devem 

aumentar a eficiência da reparação das danificações registadas nos hardware e 

software do sistema, minimizando, desta forma, os impactos para a vida da população.    
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Pelo exposto, interpelo as autoridades sobre o seguinte: 

1. Qual é a mudança da frequência em relação às avarias técnicas em escalas 

diversas, que, nos últimos anos, se registaram nos referidos serviços em 

nuvem?   

2. Quanto à eficiência da reparação dos serviços em nuvem, há margem e 

medidas concretas de melhoria? Para fazer face às avarias técnicas em 

escalas diversas, as autoridades vão definir, em conjunto com o respectivo 

fornecedor, exigências e critérios temporais para os respectivos serviços?  

3. Actualmente, a situação internacional da cibersegurança é complexa e intensa. 

Segundo o Presidente do país, Xi Jinping, a disputa do espaço de internet é, 

ao fim e ao cabo, uma disputa de quadros qualificados. As autoridades 

afirmaram, recentemente, que são muito escassos os quadros qualificados da 

área da cibersegurança em Macau. Então, as autoridades vão recorrer à 

cooperação interserviços para elaborar planos de formação de quadros 

qualificados na área da cibersegurança?  
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