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Compete à PJ assegurar o funcionamento dos
Gabinetes da Interpol e Europol para efeitos da
sua própria missão e para partilha de informação
no quadro definido por lei.

 Decisão do Conselho da UE 2009/371/JAI de 6 Abril 2009

 Lei 49/2008 de 27 de Agosto (Lei de Organização da 
Investigação Criminal); art.º 12.º LOIC 

 Lei nº 37/2008 de 6 de Agosto (Lei Orgânica da Polícia 
Judiciária); art.º 5.º nº2 LOPJ 

Base Legal



Nova estrutura organizacional



Critério

 CRIMINALIDADE ORGANIZADA e / ou GRAVE

 CRIME DA COMPETÊNCIA EUROPOL  

 ENVOLVA 2 OU MAIS ESTADOS MEMBROS



COMÉRCIO ILEGAL E ATENTADOS AO AMBIENTE:
TRÁFICO DE ARMAS, TRÁFICO DE MATERIAL  RADIOACTIVO, 

TRÁFICO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS, TRÁFICO DE HORMONAS. 

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

ATENTADOS AO PATRIMÓNIO E AOS BENS PÚBLICOS:
 CRIMINALIDADE INFORMÁTICA, FALSIFICAÇÃO DE MOEDA E DE OUTROS MEIOS 

DE PAGAMENTO, FRAUDE, 

 ROUBO ORGANIZADO, EXTORSÃO, TRÁFICO ILÍCITO DE BENS CULTURAIS E 

CORRUPÇÃO.

TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 

TERRORISMO 

ATENTADOS À VIDA, À INTEGRIDADE  FÍSICA OU À LIBERDADE:
IMIGRAÇÃO ILEGAL, TRÁFICO DE SERES HUMANOS, PORNOGRAFIA  INFANTIL via Internet,  

TRÁFICO  ILÍCITO DE ÓRGÃOS E TECIDOS HUMANOS, RACISMO E XENOFOBIA, RAPTO,  

 SEQUESTRO. 

Áreas do mandato



Fonte: Público em 4 de Fevereiro de 2013



COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO

 O Cybercrime Center, encontra-se situado na Europol – Haia - NL, sendo 

ainda responsável pela sua gestão.

MANDATO

 intrusão, fraude, direitos propriedade intelectual, crimes online, ataques a 

infra-estruturas críticas (criminalidade grave, onde são utilizados recursos 

tecnológicos).

IMPLEMENTAÇÃO

 Teve início em 01 de Julho de 2012 (DC EU 10603/12 de 6/6/2012)

INÍCIO DE ACTIVIDADE 11 Janeiro 2013

European cybercrime centre - EC3



Serviços Chave

INFORMATION HUB 

 fusion centre / help desk / ICROS

SUPORTE OPERACIONAL

 Intrusão em sistemas informáticos, fraude com cartões de pagamento, 

exploração sexual infantil online, e outros crimes que ocorrem on-line, 

ameaças, procura, busca de vulnerabilidades.

APOIO FORENSE

COLABORAÇÃO (com autoridades policiais, procuradores e juízes)

PROTECÇÃO DE INFRA-ESTRURAS CRÍTICAS NA UE.

 Extensão para parceiros público / privado.

ESTRATÉGIA E PERSPECTIVA FUTURA  A UMA SÓ VOZ

http://eng.icros.org/


Trigger for the centre

EM CADA DIA > 1 milhão de vítimas

 As vítimas perdem cerca 290 mil milhões de € anualmente, em todo o 

mundo (sendo mais rentável do que o comércio global em haxixe, 

cocaína e heroína combinados). 

 Actividade de baixo risco e alto lucro

 A UE tem uma exposição elevada ao risco.

A escala da actividade dos cibercriminosos, representa um desafio

considerável para as autoridades dos EM, sendo o custo total do cibercrime

à sociedade muito significativo.



Estratégia e Prevenção

ESTRATÉGIA:

 A equipa de analistas realiza análise de tendência, e tentará efectuará o alerta 

precoce dos potencias crimes a ocorrer executando um planeamento estratégico; 

O nível excepcional de análise desta unidade

 Visa ajudar os EM a entender melhor a actividade dos cibercriminosos e os seus 

métodos, visando antecipar a evolução criminosa.

PREVENÇÃO:

 Em cooperação com todos os intervenientes, promover e contribuir para o 

desenvolvimento, prevenção e iniciativas de sensibilização, na área do cibercrime, 

a exploração sexual infantil online, a fraude com cartões de pagamento e outros 

crimes que ocorrem on-line, ameaças, procura, busca de vulnerabilidades dos 

sistemas e falhas de implementação, procurando o desenvolvimento de novas 

aplicações e produtos que facilitem a recolha do prova.

 Parcerias com Universidades e empresas da área das tecnologias, comunicações e outras 

actividades similares que se mostrem interessadas  ( http://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/telecoms-internet/trust-security )

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecoms-internet/trust-security


Crimes IndivíduosOrganização

Criminosa

Enfoque

Paradigma



Paradigma “INTELLIGENCE”

Análise    Correlação Síntese 

Intelligence: uma abordagem » furto Identidades e ou

informação sensível & crime organizado

Collection

Coligir

Collation

Estruturar

Analysis

Analisar

Dissemination

Divulgar (need to Know)

Evaluation

Avaliar



Europol Information System



Topologia de uma rede



Ameaças potenciais … 

Malware

 Todo o software criado com fins maliciosos
 Incluem trojans, vírus, worms, spyware, adware, com finalidade maliciosa, scareware, 

crimeware, a maior parte dos rootkits e qualquer outro software ou programa com intenções 

maliciosas e indesejáveis

 O malware espalha-se através de erros ou omissões cometidos pelos 

utilizadores ou falhas de segurança no sistema

 Computadores Domésticos
 Ligação permanente, software legítimo ?, Antivirus – Firewall (Updated ? Adequados ?)

 Métodos de infecção:
 E-mail (jpeg, javascript, .exe, …)

 E-mail com link para um url específico

 P2P – Attached a um ficheiro (MP3, SW, …)

 Instalação depois de encontrada uma vulnerabilidade (exploits, buffer, overflows, RPC, etc)

Fonte: Secção de Investigação de Criminalidade Informática e Tecnológica



Malware – Origem, Hosting e Estatísticas

Origem Hosting

 79,9% dos sites que alojam malware eram sites legítimos que tinham sido 

comprometidos

 84,3% das mensagens de correio electrónico são SPAM

 Os sites maliciosos cresceram 111,4% em 2010

Fonte: Websense 2010 Threat Report

Secção de Investigação de Criminalidade Informática e Tecnológica



 BOT
 Aplicação que realiza acções comandada pelo Brotherder

 Instalada no computador da vítima (zombie)

 BOTNETS
 Rede de máquinas comprometidas

 Literalmente, roBOT NETworks

 Canal de controlo (command-and-control – C&C)
 Infra-estrutura de comunicação com exército de bots (IRC,IM,http, …)

 BOTHERDER
 Aka master, controller, pimp

 Detém o canal de controlo, envia comandos para o exército botnet

 Motivação – dinheiro, poder

Botnets – Terminologia

Fonte: Secção de Investigação de Criminalidade Informática e Tecnológica



 Os computadores programados para redireccionar transmissões:

 Para um computador específico:
 Site que pode ser parado por não conseguir responder à enorme quantidade de pedidos 

que lhe chegam (DDoS)

 Para vários computadores:

 Spam

 Phishing

 USO DE BOTNETS

 Furto – Imagens e CC

 Malware (disseminação)

 Phishing – Hosting de site falso; Site pode ser movido entre os diversos computadores da 

botnet

 SPAM – Evita o IP blocking

 DDoS

 Extorsão

Botnets

Fonte: Secção de Investigação de Criminalidade Informática e Tecnológica



 Em termos genéricos: descreve a forma de obter fraudulentamente, através 

de engano, informação pessoal, nomeadamente, credenciais de acesso a 

sistemas de home banking

 Fenómeno associado ao crescimento da Internet e do correio electrónico

 Proliferação de sistemas de home banking atraíram a atenção dos 

cibercriminosos

Fonte: Secção de Investigação de Criminalidade Informática e Tecnológica

Phishing

Phishing “clássico” Phishing “moderno”

- Web sites falsos - Malware

- Cuidado com a apresentação
- Cópia do site original com realização de 
pequenas alterações

- Erros na linguagem (tradutores automáticos)
- Linguagem descuidada
- Apresentação (layout) por vezes 

desactualizado

- Monitorização passiva - Keyloggers
- Interferência activa com injecção de código, 
pop-ups e ataques man-in-the-middle



Fonte: Secção de Investigação de Criminalidade Informática e Tecnológica

Phishing

Network Eavesdropping
Ex: Sniffershttp://www.mcafee.com/us/about/news/2013/q1/20130204-01.aspx

http://www.mcafee.com/us/about/news/2013/q1/20130204-01.aspx


A realidade

Fonte: NY Times em 31 de Janeiro de 2013



A realidade

Fonte: DN em 1 de Fevereiro de 2013



Se houve investimento … 





“ Se queres um ano de prosperidade, semeia cereais. 
Se queres dez anos de prosperidade, planta árvores. 
Se queres cem anos de prosperidade, educa os homens”

Provérbio Chinês: Guanzi (c. 645 AC)



Education is not the

learning of facts,

but the training of

the mind to think

Albert Einstein (1879 - 1955)






