


Cyberataques - Campanhas de Phishing contra o Sector do Turismo e da Restauração

1 – Enquadramento

A panorâmica sobre os riscos e os conflitos no ciberespaço de interesse nacional nos anos 
2020 e 2021 a vírgula como em quase todas as áreas, marcada pela pandemia de COVID-19.

O volume de incidentes de cibersegurança cresceu em 2020, bem como os números 
respeitantes aos indicadores de cibercrime (em contraciclo com a criminalidade geral), 
evidenciando um incremento acentuado a partir de março de 2020, não regressando, 
posteriormente, aos valores de 2019.

A infeção por malware continua a ser um vetor de ataque central, nas suas mais variadas 
expressões, nomeadamente na de ransomware. O phishing/smishing (ciberameaça mais 
relevante, contribuindo para 43% dos incidentes registados pelo CERT.PT - equipa de resposta e 
incidentes de segurança informática nacional - em 2020), o sistema infetado por malware e o 
ransomware, entre outras, foram Cyber ameaças bastante relevantes nesta conjuntura, com 
destaque para a primeira.

As técnicas de engenharia social que acompanham muitos ciberataques foram peças tão 
importantes como os instrumentos tecnológicos mobilizados pelos ataques.

Assim, é expectável que ocorram ataques oportunistas ao trabalho remoto, às cadeias de 
fornecimento, aos setores da banca, do turismo e saúde e às tecnologias emergentes. Os 
cibercriminosos tenderão a manter níveis e levados de a atividade em 2021 no ciberespaço de 
interesse nacional.

2 – As campanhas em curso

Estas campanhas encontram-se orientadas para o comprometimento das infraestruturas e das 
redes informáticas das vítimas por via da infeção com várias estirpes de malware, destacando-se 
a presença de estirpes dedicadas a recolha encoberta de dados bancários e de cartões de 
pagamento da vítima e dos seus clientes; e ao início de processos de cifragem & sequestro, 
ransomware.

Nos ataques identificados, os vários agentes da cibercriminalidade internacional têm optado por 
distintas coberturas operacionais para a sustentação de credibilidade das suas mensagens 
iniciais de phishing, destacando-se as seguintes:



i. Apresentarem se como operadores turísticos fictícios, interessados em formalizarem 
reservas para um grupo numeroso de clientes;

ii. Apresentarem se como hóspedes fictícios interessados em formalizarem reservas 
individuais;

iii. Apresentarem se como hóspedes fictícios que partilham, a priori, com um local de 
alojamento eu como o restaurante uma cópia de um certificado de vacinação o teste 
negativo COVID-19;

iv. Apresentam-se como novos operadores turísticos locais ou nacionais em busca de 
parcerias operacionais comerciais, inclusive no âmbito da cadeia logística de suporte do 
sector do Turismo.

Exemplo de Mensagem de phishing dirigido a alvos portugueses do sector do alojamento turístico.



3 – O Malware, o Ransomware e o Phishing

a) O Malware, ou software malicioso, é um termo genérico que descreve qualquer programa 
ou código malicioso que seja prejudicial para os sistemas. O malware hostil, intrusivo e 
intencionalmente maldoso tenta invadir, danificar ou incapacitar computador, sistemas, redes, 
tablets e dispositivos móveis, assumindo, frequentemente, o controlo parcial das operações de 
um dispositivo.

O objetivo do malware é retirar dinheiro de forma ilícita. Embora o malware não possa 
danificar o hardware dos sistemas ou equipamentos de rede, pode roubar, encriptar ou apagar 
dados, modificar ou squestrar funções essenciais do computador e espiar a atividade do 
computador, sem o conhecimento permissão do proprietário.

b) O Ransom malware ou ronsomware, é um tipo de malware que impede os utilizadores de 
aceder ao seu sistema ou ficheiros pessoais e exige-lhes o pagamento de um resgate para 
devolver o acesso. As primeiras versões de ransomware foram criadas no final dos anos 80 e o 
pagamento tinha de ser enviado através de correio postal. Hoje, os autores do ransomware 
exigem que o pagamento seja enviado através de criptomoeda ou cartão de crédito.

O ransomware pode infetar o computador de várias formas diferentes. Hoje em dia, um dos 
métodos mais comuns é através de spam malicioso, ou malspam, que consiste em e-mails não 
solicitados utilizados para enviar malware. Estes e-mails podem incluir anexos armadilhados, tais 
como PDF documentos Word. Também podem conter links para websites maliciosos. os 
cibercriminosos utilizam a engenharia social noutros tipos de ataques de ransomware, tens como 
fazerem se passar pelo FBI para assustar os utilizadores e fazê-los pagar um determinado 
montante para desbloquear os seus ficheiros.

c) O Phishing é o crime de ludibriar as pessoas, levando as a partilhar informações 
confidenciais, como palavras-passe e números de cartões de crédito. tal como na pesca 
(“phishing”, em inglês), há mais de uma forma de apanhar uma vítima, mas há uma tática de 
phishing que é mais comum. As vítimas recebem um e-mail ou uma mensagem de texto que 
imita (ou “forja”) uma pessoa ou organização em que elas confiam, como um colega, o banco uma 
entidade governamental. Quando a vítima abre o e-mail ou o texto, encontra uma mensagem 
ameaçadora que visa sobrepor-se ao seu bom senso e assustá-la. A Mensagem que exige que a 
vítima consulte um dado website e tomo medidas imediatas o arrisque uma qualquer 
consequência contra si. Se os utilizadores morderem o Isco e clicarem no link, são enviados para 
a imitação de um site fidedigno. A partir daqui, a lhes pedido que iniciem sessão com as suas 
credenciais de nome de utilizador e palavra-passe. Se eles forem suficientemente ingénuos para 
o fazer, a informação de registo é passada para o atacante, que a usa para roubar identidades, 
esvaziar contas bancárias e vender informações pessoais no mercado negro.



4 – Como se proteger do phishing?

A educação abrangente do utilizador e o software anti-phishing oferecem uma forte defesa em 
duas frentes contra o phishing no nível das organizações.

O que pode fazer para ajudar a evitar ataques de phishing:

1. Mantenha-se informado: fique sempre um passo à frente dos phishers e procure 
informar-se sobre os golpes mais recentes através da consulta do site do Centro Nacional de 
Cibersegurança – da equipa CERT.PT (equipa de resposta a incidentes de cibersegurança) em 
https://dyn.cncs.gov.pt/pt/alerta/

2. Desconfie sempre: tenha muito cuidado com os e-mails suspeitos. Antes de clicar em 
qualquer link ou baixar qualquer anexo, verifique se há sinais de alerta de phishing. Se algum 
deles estiver presente no e-mail em questão, denuncie à equipa de CERT.PT e exclua.

3. Confirme antes de agir: Empresas reais nunca vão entrar em contacto para solicitar 
dados pessoais por email ou por telefone. Se isso realmente acontecer, use as informações de 
contacto fornecidas no site legítimo para ligar para a empresa e confirme a veracidade das 
informações no e-mail ou na ligação. Não responda diretamente a e-mails suspeitos. Inicie 
sempre uma nova comunicação pelos canais oficiais de atendimento da empresa.

4. Verifique os certificados de segurança: Não envie nenhuma informação pessoal que você 
não gostaria que um hacker tivesse, a menos que tenha a certeza de que um site é seguro. 
Verifique se o endereço começa com HTTPS e procure um ícone de cadeado próximo ao 
endereço.

5. Altere as senhas de acesso regularmente: Os phishers não podem fazer muito com uma 
das suas senhas se ela já não for válida. Atualize as suas senhas com alguma frequência (6 
meses a 1 ano de intervalo), utilizando um gerenciador de senhas para criar senhas difíceis de 
decifrar e para armazena-las com segurança.

6. Verifique as contas: Seja aquela pessoa que examina todas as faturas. Caso contrário, 
uma cobrança fraudulenta pode passar despercebida. Bancos e operadores de cartões de 
crédito geralmente são muito bons em detetar fraudes, mas deve prestar muita atenção também 
às suas faturas e extratos.

7. Use um bloqueador de anúncios: Esta dica poderia ser “não clique em pop-ups”, mas se 
usar um bloqueador de anúncios, ele bloqueará a maioria dos pop-ups. Os pop-ups são vetores 
de phishing comuns e, se vir um, nunca clique no próprio anúncio, mesmo se houver um grande 
botão com texto “fechar”. Utilize sempre o pequeno X no canto. 

8. Leia e-mails como texto sem formatação: Este é um truque muito simples para ajudar a 
detetar os ataques de phishing por e-mail. Converta um e-mail em texto sem formatação e 
poderá identificar endereços de imagens ocultos que não seriam visíveis no modo HTML.

https://dyn.cncs.gov.pt/pt/alerta/

