
ÍNDICE DE CIBERSEGURANÇA NA CPLP

Fonte: UIT, https://www.itu.int/epublications/publication/global-cybersecurity-index-2020/en/

O Índice Global de Cibersegurança (GCI) é uma iniciativa da UIT, agência
especializada da ONU para TICs, moldada e aprimorada pelo trabalho de uma
ampla gama de especialistas e colaboradores de países e outras organizações
internacionais. A UIT pretende com este trabalho aumentar o entendimento
coletivo relativamente aos compromissos assumidos pelos países ao nível da
cibersegurança.

O Índice Global de Cibersegurança (IGC) é uma referência credível que mede o
compromisso dos países com a cibersegurança a nível global - para aumentar a
conscientização sobre a importância e as diferentes dimensões da questão.

Como a segurança cibernética tem um amplo campo de aplicação, que abrange
várias indústrias e muitos setores, o nível de desenvolvimento ou envolvimento de
cada país é avaliado através de cinco pilares - (i) Medidas Legais, (ii) Medidas
Técnicas, (iii) Medidas Organizacionais, (iv) Desenvolvimento de capacidades e (v)
Cooperação - posteriormente agregados numa pontuação geral.

O IGC, tendo como base uma abordagem que engloba as múltiplas partes
interessadas, promove a capacidade e a experiência de diferentes organizações, com
o objetivo de melhorar a qualidade da pesquisa, fomentar a cooperação
internacional e promover o intercâmbio de conhecimento sobre o tema.

Dado terem havido alterações nas questões colocadas e no peso de cada dimensão
para o cálculo do atual IGC, este não deve ser comparado com os apresentados em
anos anteriores, uma vez que não são passíveis de comparação.

Mensagem a reter: No conjunto dos países da CPLP, em 2020, Portugal e o Brasil
apresentavam os valores mais elevados em termos de IGC, muito próximos do valor
máximo 100, revelando um compromisso claro em promover e implementar a
cibersegurança a nível interno. Os restantes países da CPLP apresentam valores
relativamente baixos, necessitando de um trabalho mais aprofundado nas diversas
áreas que compõem o IGC.
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Nota: Timor e Guiné Equatorial não responderam ao questionário, com tal os valores foram estimados.


