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#Cybersecurity
Depois de as tecnologias 3G e 4G terem permitido, respetivamente, o acesso móvel à Internet e as ligações de banda larga
móvel, espera-se que a tecnologia 5G se torne a infraestrutura de conectividade que abrirá caminho a novos produtos e serviços,
afetando todos os setores da sociedade. Os benefícios incluirão:

5G: uma nova tecnologia
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A Europa está entre as regiões mais avançadas do mundo no que respeita ao lançamento comercial de serviços 5G, com
um investimento de 1 000 milhões de EUR, incluindo 300 milhões de EUR de financiamento da UE. Até ao final do ano,
prevê-se que os primeiros serviços 5G estejam disponíveis em 138 cidades europeias.

Cibersegurança das redes 5G: uma condição prévia indispensável
As redes 5G serão a futura espinha dorsal das nossas economias e sociedades cada vez mais digitalizadas. Estão em causa
milhares de milhões de objetos e sistemas conectados, nomeadamente os utilizados em setores críticos como a energia, os
transportes, a banca e a saúde, bem como em sistemas de controlo industriais que transmitem informações sensíveis e servem
de base a sistemas de segurança. É, por isso, essencial garantir a cibersegurança e a resiliência das redes 5G.
Ao mesmo tempo, as redes 5G oferecem aos atacantes mais potenciais pontos de entrada, devido à sua arquitetura menos
centralizada, à capacidade computacional inteligente de proximidade, à necessidade de um maior número de antenas e à sua
maior dependência de software.
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Conjunto de instrumentos da ue para a cibersegurança das redes 5g
Tendo por base a avaliação coordenada dos riscos de segurança das redes 5G a nível da UE, o conjunto de instrumentos estabelece
uma série de medidas de segurança que permitem atenuar os riscos de forma eficaz e garantir a implantação de redes 5G seguras
em toda a Europa. Estabelece também planos de atenuação pormenorizados para cada um dos riscos identificados e recomenda
uma série de medidas estratégicas e técnicas essenciais a adotar por todos os Estados-Membros e/ou pela Comissão.

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

MEDIDAS TÉCNICAS

• Poderes de regulação

• Segurança da rede — medidas de base

• Fornecedores terceiros

• Segurança da rede — medidas específicas para
a tecnologia 5G

• Diversificação dos fornecedores
• Sustentabilidade e diversidade da cadeia de
abastecimento e de valor 5G

• Requisitos aplicáveis aos processos e
equipamentos dos fornecedores
• Resiliência e continuidade

Planos de atenuação dos riscos
O conjunto de instrumentos identifica e delineia planos de atenuação dos riscos para cada uma das nove áreas de risco identificadas
no relatório sobre a avaliação coordenada dos riscos a nível da UE. Estes planos consistem em possíveis combinações de medidas,
baseadas na sua eficácia.

Conclusões do conjunto de instrumentos da UE: medidas essenciais
Estados-Membros: devem dispor de medidas e de
poderes para atenuar os riscos. Devem dar especial
atenção aos seguintes aspetos:
• reforçar os requisitos de segurança para os
operadores de redes móveis;
• avaliar o perfil de risco dos fornecedores;
aplicar restrições adequadas aos fornecedores
considerados de alto risco, incluindo exclusões
necessárias, no respeitante aos ativos essenciais;
• assegurar que cada operador disponha de
uma estratégia adequada de diversificação
de fornecedores para evitar ou limitar
qualquer dependência significativa de um
único fornecedor e evitar a dependência de
fornecedores considerados de alto risco.

A Comissão Europeia, juntamente com os EstadosMembros, deve tomar medidas para:
• manter de uma cadeia de abastecimento 5G
diversificada e sustentável, a fim de evitar a
dependência a longo prazo, devendo para tal:
• utilizar plenamente os instrumentos e as
ferramentas da UE existentes (análise de
investimentos diretos estrangeiros, instrumentos de
defesa comercial, regras de concorrência);
• reforçar as capacidades da UE nas tecnologias 5G e
pós-5G, recorrendo a programas e financiamentos
adequados da UE;
• facilitar a coordenação entre os Estados-Membros no
que diz respeito à normalização, a fim de alcançar
objetivos de segurança específicos, e desenvolver
sistemas de certificação pertinentes a nível da UE.

Importa ainda alargar o mandato do grupo de cooperação SRI nesta vertente de trabalho, para que este
apoie, monitorize e avalie a aplicação do conjunto de instrumentos.
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