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Sobre as consequências da guerra na Ucrânia. 

É com profunda consternação e perplexidade que acompanhamos o desenrolar dos acontecimentos 

na Ucrânia. A Bechtle condena firmemente esta agressão por parte da Rússia, que constitui uma vio-

lação do direito internacional. A nossa solidariedade está com o povo ucraniano. 

Os nossos clientes mostram preocupação relativamente a ataques à cibersegurança e ao impacto na 

cadeia de fornecimento global. Estamos em intenso contacto com os nossos parceiros e fornecedores 

internacionais, bem como com autoridades como o Serviço Federal Alemão para a Segurança da In-

formação (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik – BSI). De acordo com as informações 

actuais, não existem quaisquer riscos para os nossos clientes.  

Partilhamos da opinião do BSI de que continua a existir uma situação de ameaça de cibercrime e 

apoiamos as medidas recomendadas pelo BSI. (Fonte: BSI) 

Fazemos também nosso o aviso do Serviço Federal Alemão para a Segurança da Informação (BSI) 

de 15 de Março de 2022 contra a utilização do software antivírus do fabricante russo Kaspersky. O 

BSI recomenda a substituição de aplicações do portefólio do software antivírus da empresa Kasper-

sky por produtos alternativos. (Fonte: BSI). 

No que diz respeito à cadeia de abastecimento, utilizamos as excelentes relações que temos com os 

nossos parceiros para tomar as medidas necessárias que visem evitar o agravamento da já compli-

cada situação de fornecimento. Teremos, para este efeito, actualizações regulares.  

A alta dinâmica dos acontecimentos torna impossível uma avaliação a longo prazo das consequên-

cias da guerra na Ucrânia. 

A Bechtle tem sucursais em 14 países da Europa: Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica, França, Países 

Baixos, Itália, Espanha, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Hungria, República Checa e Polónia. Estas 

são sucursais com fins comerciais e não temos unidades de produção A Bechtle não tem representa-

ção na Ucrânia nem na Rússia. 

A Bechtle adere em pleno às sanções económicas impostas no quadro do conflito na Ucrânia e com-

para diariamente as listas de sanções das autoridades com a carteira de clientes. 

A nossa sucursal na Polónia implementou imediatamente várias medidas de auxílio, que apoiamos 

totalmente. Disponibilizámos, assim, 250 000 euros para ajuda humanitária através da UNICEF, por 

forma a prestar auxílio às crianças afectadas pelo conflito.  

A Bechtle junta-se às exigências e acções políticas da República Federal da Alemanha, da União Eu-

ropeia, de outros aliados ocidentais e da grande maioria dos estados representados na Assembleia 

Geral das Nações Unidas, com vista ao restabelecimento da paz. 

https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/Webs/ACS/DE/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitslage-fuer-die-Wirtschaft/gravierende-Cyber-Risiken/Ukraine_Konflikt/ukraine_konflikt_node.html;jsessionid=2F55813FC975C7B540C32CB2533E2DB8.internet462
https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2022/220315_Kaspersky-Warnung.html
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