
a arigas forma 
msegurança 
iber ética 

as 

AJS de dwcntas 
alun 1., de difcr 
enh..-.; instituiçiics 
do ensino médio 
c técnico prof•-. 

sional, na cid:1dc e prm 111 

cia de Maputo, beneficiam 
de formação cm matéri:J de 
segurança cibernética. 

O seminariu de con 
sciett · Jizaç;io sobre citx:r 
sq!\.1 tça foi organi1.ado 
pelo Ministério da Ciéncia. 
lecnologia e Ensino Supe 
rior (McrES) atra\és d:t Di 
recçãodeSistemasde Jnfor 
mação, Fctudo~ c Projecto-, 
(DJ&IEP), cm coordenação 
com o Centro Nacional de 

Biotecnologia c Biociências 
{CNBB) 

~cgundo L ugénio Jerc 
mia'>, director nacional ad 
junto do DISI EP. a segurança 
cibcrnelica de\ c ser encar 
r~d.1 com re.ponsabilidade 
para um bom uc;o d;u, novas 
Tecnologias de Informação 
e Comunicação (liC). 

Indicou que cam'panhas 
de con-.ciendalização são 
reali;~u.Jas visando trans 
milir boa.s práticas no uso 
das tt>enologias de infor 
maç;io e comunica~y'ào, bem 
como induzir a cultura de 
seguran<y'<l cibcmetic:1. 

"A ~ensihilitação é uma 

das principais medidas para 
rcdwjr o cibercrimc, pois 
alguns ataques incidem di 
rectamente sobre o cidadão 
utilizador das TIC c ao djs 
positivo que usa para accd 
er as platafoi'TTla.!. digitais, 
como \\'hatsApp, Facebook 
c plataformas de en-.ino e de 
trabalho virtuais", apontou. 

Explicou que para o uso 
~'guro da 'i plataformas dig 
itais, o uc;uário de\ e ter em 
conta o cct tif1cauo de se 
gurança do '>ite, \Crif1car o 
endereço de \'vebsitc quan 
do insere informaç(.e., pcs
c;oais, entre outras formas, 
de modo a evitar crimes. 

"É imperioso que o ci 
dadio esteja sensibilizado 
c assuma um comporta 
mento seguro e responsável 
na utiliz.ação da intemet", 
vincou o palestrante. 

O director salientou que 
o Go\emo está preocupado 
com o aumento de praç~ls 
digitais que permitam o 
ace::.so grátis à intemet, 
e-.tando já instaladas em 
todas as capitais provinci 
ais, faltando cobrir todos os 
distritos até 2024. 

Alsácia Atanásio, dirt>c 
tora do C BB, disse por sua 
\Ct que esta actividade en 
quadra se na') actividades 

que o c;ector vem desen 
volvendo, em parceria com 
a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNES 
CO), no âmbito do programa 
de consciencialização da 
rapariga sobre a cibersegu 
ran~y-a. 

Apontou que as TTC po 
dem servir para extorquir 
raparigas e outras formas de 
abuso quando usadas por 
pessoas mal intencionadas, 
daí a importância de dotá 
-las de competências sobre o 
uso corn .. >eto das tecnologias 
digitai'). 

Por outro lado, a direc 
tora dos Serviços Provinciajs 
de Assuntos Sociais, CéHa 
Zandamela, enalteceu a re
afu.ação do evento e referiu 
que o mesmo permite dotar 
as raparigas de conht>cimen 
tos para tomar as melhores 
decisões perante os desaflos 
impostos no uso das TIC. 

.. Para termos mais 
raparigas c jovens a efectu 
arem o uso seguro das tec 
nologias de informação e 
comunicação é nt.>eessário 
enriquecer o \ ocabulário da 
mulher na era digital para 
a segurança cibernética", 
ahrmou. 

Salientou que as TIC per 
mi tem o acesso à informação 
sobre os direitos da saúde, 
a segurança da mulher, e 
serviços para acesc;o às mul 
hcn ... ~ v ftlmas de vlul~ncia do 
género, bem como a lider 
ança dela na sociedade. 


