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PORTUGAL: O CAMINHO ENTRE O REAL E O VIRTUAL 

 

PEDRO AGRIA TORRES 

 

[RESUMO] 

A revolução tecnológica que se verificou a partir da década de 1980 e o fenómeno da 
globalização geraram alterações profundas nas sociedades contemporâneas. Desde então, praticamente 
todos os aspetos do seu quotidiano passaram a depender dos sistemas computorizados, que numa 
primeira fase estavam ligados em pequenas redes e começaram depois a ficar interligados através da 
Internet. Esta evolução para a Era da Informação mudou drasticamente o modo como se lida com os 
riscos. A virtualização do mundo real fez com que surgissem novas ameaças à segurança com origem no 
domínio cibernético, bem como por seu intermédio. 

Entretanto, o mundo Pós-Guerra Fria também alterou profundamente o sistema internacional e 
também viu surgir um conjunto de novos atores, estatais e não estatais, que vieram provocar 
instabilidade ao sistema, fosse por vontade própria ou como consequência dos acontecimentos. 
Atualmente, as ameaças à segurança são múltiplas e de natureza variada, sendo o ciberespaço um 
domínio utilizado pelos vários atores no sentido de desestabilizar a ordem instalada, como por exemplo 
através do ativismo político, mas também como meio para infringir danos. As capacidades cibernéticas 
passaram também a ser consideradas como mais uma opção para atuar em conflitos, principalmente 
pelas grandes potências. 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a abordagem em Portugal a 
esta nova realidade, em que a maioria, se não todas, das suas infraestruturas críticas dependem do bom 
funcionamento das ligações em rede, e em que estas são utilizadas por mais de metade da população 
portuguesa de forma regular.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Portugal, Ciber, Globalização, Sociedade de Risco, Escola de Copenhaga, Tecnologia. 

 

[ABSTRACT] 

The technological revolution that we´ve been experiencing since the 1980´s, and the so-called 
globalisation phenomenon, has generated deep changes in contemporary societies. Since then, almost 
all of the everyday aspects of life in those societies have become dependent on computing systems 
which were initially only connected in small networks, before becoming interlinked through the 
Internet. This evolution to the Information Age has drastically changed the way we deal with risks. The 
virtualisation of the real world has brought about new threats to security: new threats which not only 
originate in the cyber domain, but which operate through it. 

Furthermore, the Post-Cold War world has also deeply altered the international system and has 
seen the surge of a whole new set of state and non-state actors who, through their own intention or as 
a consequence of events, have come to cause instability in the system. Nowadays, there are a multitude 
of threats to security which vary in their nature, but it is cyberspace that acts as the domain used by 
various actors as a means to destabilise the ruling order through methods such as political activism and 
also as a channel through which damage can be inflicted. Cybernetic capabilities are also being 
considered as another option for use in conflicts, particularly by the major powers. 

In this context, the goal of this research paper is to analyse the ways in which Portugal 
approaches this new reality, where the majority, if not all, of its critical infrastructures depend on the 
proper functioning of connected networks which are regularly used by more than half of the Portuguese 
population. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vivem-se tempos de rutura. Ao contrário do que foi previsto no ocaso do 

sistema soviético, desde a última década do século XX que a natureza do sistema 

internacional se tornou instável, e o poder começou a ficar distribuído por um 

conjunto significativo de atores, para além dos Estados. Como afirma Moisés Naím1, “o 

poder está a dispersar-se, e os grandes agentes, há muito estabelecidos, são cada vez 

mais desafiados por outros mais novos e mais pequenos. Além disso, os que detêm 

poder enfrentam cada vez mais limitações nas formas como podem utilizá-lo”. 

 

A velocidade a que se verificam os acontecimentos é associada ao advento das 

novas tecnologias digitais, em particular a possibilidade de utilizar uma rede global de 

comunicações via fibra ótica que permite o acesso à grande rede comum que é a 

Internet. É frequente associar o fenómeno da Globalização às alterações que as 

sociedades contemporâneas têm vindo a experienciar desde o fim da Guerra Fria, 

principalmente quando o mundo real se começou a desmaterializar através da sua 

virtualização.  

 

Todos os países são afetados por este fenómeno e Portugal não é exceção. O 

ciberespaço passou a fazer parte do quotidiano das sociedades, que se tornam cada 

vez mais dependentes deste domínio, o que aumenta a sua exposição a qualquer risco 

com origem no espaço cibernético ou que, pelo menos, o utilize como veículo. Neste 

sentido, entendeu-se dar à presente Dissertação o título “Portugal: O Caminho entre o 

Real e o Virtual”, onde se vai procurar responder à seguinte pergunta de partida: 

Estará Portugal preparado para fazer face aos perigos decorrentes dos riscos 

cibernéticos? 

 

                                                           
1
 2014: 15. 



2 
 

Dentro de um quadro de mudanças verificadas com o advento da Globalização 

e Sociedade de informação, bem como a alteração do ambiente estratégico 

internacional no pós-Guerra Fria, a dissertação tem dois grandes objetivos. O primeiro 

é perceber qual o grau de preparação existente em Portugal relativamente aos riscos 

cibernéticos, fazendo uma avaliação desses mesmos riscos, tendo em conta a 

utilização cada vez maior das tecnologias de informação, seja ao nível pessoal ou 

profissional e, dentro deste, civil ou militar. O segundo objetivo é a conceção de 

estratégias a adotar em Portugal para enfrentar os desafios decorrentes da chamada 

Era Digital. 

 

O presente estudo vai dividir-se em duas partes. A primeira será composta 

pelos capítulos I e II, onde se pretende enquadrar a ameaça cibernética e riscos daí 

decorrentes na transformação digital resultante do advento da globalização e da 

mudança de sociedade industrial para sociedade de informação, bem como perceber 

quais as dimensões que esses mesmos riscos abarcam, no quadro de mudança do 

ambiente estratégico internacional no período pós Guerra Fria.  

 

A segunda parte ficará distribuída pelos capítulos III e IV, incidindo esta em 

concreto sobre os riscos e ameaças decorrentes da transformação digital, quais são e 

como se concretizam. Relativamente ao caso português, pretende-se fazer uma 

avaliação dos riscos cibernéticos e desafios que os mesmos representam, qual o seu 

grau de exposição ao risco e probabilidade de risco sistémico, complementando o 

trabalho com uma análise SWOT e estratégias futuras a adotar para enfrentar a 

tendência crescente de utilização massiva das tecnologias de informação, tendo em 

conta o facto de esta evoluir de uma forma cada vez mais célere. 

 

Ir-se-á analisar o processo de globalização, as suas dimensões e implicações 

tendo em conta os subprocessos nele contidos, as formas como se manifesta, 

identificar os principais atores e beneficiados e, por fim, procurar descortinar se é um 

processo único para todos os seus intervenientes ou se os afeta de diversas maneiras. 
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Paralelamente, pretende-se demonstrar o modo como o progresso tecnológico 

verificado nos últimos cinquenta anos potenciou o aparecimento de um conjunto de 

novos riscos globais, bem como a perceção generalizada da sua existência devido à 

proliferação de meios de difusão quase instantânea da informação. Este conjunto de 

fenómenos produziu aquilo a que se convencionou apelidar de Sociedade de Risco, 

conduzindo esta última ao Estado de Prevenção atual. 

 

Ao mesmo tempo, através de uma análise das várias teorias de segurança 

internacional, pretende-se demonstrar o enquadramento do processo de securitização 

enunciado pela Escola de Copenhaga na transformação dos riscos cibernéticos em 

ameaças à segurança, legitimando dessa forma a intervenção no domínio cibernético 

dos agentes políticos e respetivas forças de segurança e militares. Com o número 

crescente de assuntos a serem encarados como ameaças à segurança num contexto 

pós-11/09, um ato de securitização pode levar ao refrear das liberdades civis em 

sociedades democráticas maduras em nome da segurança. Poucos controlos são 

impostos quando são implementadas medidas de emergência, abrindo a porta a 

possíveis abusos. 

 

Optou-se pela formulação metafórica ao dar o nome aos capítulos com o 

objetivo de induzir a visualização dos cenários propostos, permitindo com isso uma 

melhor interpretação das ideias expostas. A inclusão de casos de estudo em cada um 

dos capítulos baseou-se no mesmo pressuposto, para além de permitir a concretização 

imediata das ideias expostas em cada um deles. Dessa forma, julga-se ter possibilitado 

uma melhor perceção contextualizada das várias naturezas dos riscos cibernéticos.  

 

No processo de investigação foram utilizadas fontes bibliográficas, em suporte 

papel e/ou digital – com o recurso a livros, revistas, relatórios, estudos, consulta de 

sites da Internet, reportagens e artigos - e foi complementado por uma componente 

prática com recurso a questionários e entrevistas a diversas personalidades/peritos 
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ligados à área da cibernética, das relações internacionais e a altos quadros de 

empresas do setor segurador.  

 

O autor entendeu que seria necessário compreender como funcionava o 

mundo virtual, principalmente do ponto de vista da segurança e gestão de riscos, pelo 

que frequentou um curso de cibersegurança e esteve presente em vários simpósios e 

conferências sobre a temática.  

 

Para demonstrar a atualidade do tema foi efetuada uma recolha de notícias 

durante um ano, tendo sido feita uma seleção que está apresentada em anexo (ver 

Apêndice B).  

 

Por último, dá-se nota de que, dada a natureza do tema e as ainda ténues 

perceção e sensibilização que a generalidade dos cidadãos demonstra para com o 

ambiente do ciberespaço e os seus perigos reais e potenciais, foi escolhida uma 

abordagem que não fosse demasiado técnica.    
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I. EM TRANSFORMAÇÃO 

 

Parafraseando Karl Polanyi2, a civilização do século XX ruiu, situação provocada 

pelas várias ondas de choque que se seguiram à implosão do bloco soviético e ao fim 

do equilíbrio de poder entre as duas superpotências dominantes durante aquele 

período. Nesse sentido, o presente capítulo pretende incidir sobre as grandes 

transformações ocorridas com o fim da Guerra Fria, acentuadas algumas com o 11/93 e 

afetadas pela crise económico-financeira. Estas mudanças/novas dinâmicas foram 

marcadas e “aceleradas” pelo fenómeno da Globalização.  

 

De facto, vive-se uma época se verificam efeitos de contágio em múltiplos 

cenários, seja através do papel das redes sociais nas revoltas que deram origem à 

chamada Primavera Árabe4 ou a crise das dívidas públicas nos países europeus que 

partilham a mesma moeda5, nada fica dentro de fronteiras e, nesse sentido, os 

decisores políticos são obrigados a enfrentar acontecimentos que, por vezes, 

ultrapassam as suas capacidades de atuação. Ao mesmo tempo, os governos vêem-se 

confrontados necessidade de lidar com um número cada vez maior de potenciais 

ameaças, riscos e incertezas e, nesse contexto, vai fazer-se a destrinça entre Estado de 

Prevenção e Gestão Preventiva como forma de atuar perante tais situações. Do ponto 

de vista dos regimes democráticos, visto que se baseiam nos pilares da liberdade e do 

Estado de Direito, é onde os agentes políticos enfrentam atualmente maiores desafios. 

Por um lado, é necessário encontrar soluções para minimizar o impacto de tais 

ameaças, por outro, encontram-se obrigados a cumprir os preceitos legais 

determinados pelos regimes que governam.  

                                                           
2
 Cf. Karl Polany, A Grande Transformação, 2ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier Editora Lda., 2000: 17; o autor 

refere-se às mudanças que levaram ao eclodir da I Guerra Mundial. 
3
 Atentados terroristas ocorridos nos EUA a 11 de setembro de 2011 e que deram origem ao período de 

conflitualidade que o mundo experimentou na última década. 
4
 Apesar de a maioria das comunicações através de redes sociais ter sido efetuada por indivíduos fora 

dos países envolvidos, o facto é que contribuíram para o desenrolar dos acontecimentos (ver artigo de 
Clay Shirky, The Political Power of Social Media, in Foreign Affairs, Janeiro/Fevereiro de 2011: 28-41). 
5
 Uma situação que teve início na Grécia em 2010, a volatilidade que provocou nos mercados financeiros 

fez com que se alastrasse à Irlanda e a Portugal, e posteriormente a Espanha e a Itália, embora com 
menor intensidade nos dois últimos. 
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I.1. Um Mundo Plano 

 

A ideia de um mundo plano deriva da concetualização de Thomas Friedman6 

sobre o resultado atual do processo de globalização, em que é descrita a forma como 

as relações entre países, empresas, grupos e indivíduos de todo o mundo se nivelaram 

em consequência das transformações de cariz tecnológico ocorridas, principalmente, 

desde a década de 19807. Antes de mais, convém perceber a abrangência do conceito 

de globalização pois, como afirma Scholte8, “a ideia de globalização tende a 

permanecer esquiva e difusa, todos sentem que o termo significa algo importante e, 

no entanto, está-se longe de saber qual o seu significado”.  

 

De uma forma geral, no campo das ciências sociais qualquer definição de um 

determinado conceito será sempre relativa, sendo necessário estudar o momento 

histórico em que surge. No caso em concreto é importante fazer o devido 

enquadramento e contextualização do processo de globalização e da dinâmica 

desencadeada. São várias as perspetivas sobre o momento histórico em que surge, 

desde logo porque os aspetos mais relevantes para uns investigadores não o são para 

outros, determinadas concetualizações têm o enfoque na variante económica, outras 

dão relevância às relações entre os estados, havendo ainda investigadores que 

preferem abordar as relações sociais e o papel do indivíduo. Em suma, a globalização 

enquanto conceito tem várias vertentes – económica, social, cultural, tecnológica, 

política – não tendo surgido em simultâneo no tempo. 

 

Em termos históricos, no que respeita à perceção da globalização como um 

processo que provoca a aproximação dos diferentes espaços geográficos, bem como a 

interação contínua entre culturas distintas, existe consenso quanto ao facto de as suas 

ondas de choque se poderem distribuir por três épocas. Segundo Thomas Friedman, a 

primeira compreende o período associado ao início das viagens marítimas 

                                                           
6
 The World is Flat, 2005. 

7
 Friedman, 2005: 11. 

8
 2002: 5. 
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transatlânticas e para a Ásia via oceano Índico no século XV, e respetivos processos de 

colonização encetados – principalmente - por portugueses e espanhóis, cujo fim se 

pode identificar com as revoluções originadas pela proliferação dos ideais liberais no 

século XVIII. Foi nesse mesmo século que surgiu a aplicação eficiente da máquina a 

vapor e que deu origem à Revolução Industrial, sendo que as forças daí resultantes 

estão associadas ao início da segunda era de globalização, a qual foi impulsionada pela 

queda abrupta dos custos de transporte e várias inovações tecnológicas no domínio 

das comunicações9. 

 

Há duas constantes nas duas primeiras eras da globalização: a movimentação 

de pessoas e o transporte de mercadorias. Se na primeira, os países europeus e a sua 

capacidade de projeção de poder estiveram na origem do processo de integração 

global, a força dinâmica da segunda foram as empresas multinacionais em busca de 

mercados e força de trabalho10. Quanto à terceira era, o fator diferenciador é a 

globalização virtual de pessoas e bens, na qual a força motriz é a possibilidade de os 

indivíduos e organizações colaborarem e competirem ao nível global, num mundo 

onde a programação computorizada, em conjunto com a criação de uma rede mundial 

de fibra ótica (Figura 1.1) e as comunicações via satélites artificiais, “transformou 

todos os indivíduos em vizinhos”11.  

 

Ao contrário das eras anteriores, os agentes de mudança na globalização 

contemporânea deixaram de ser exclusivamente ocidentais, passando a ser um grupo 

composto por uma diversidade de atores, entre indivíduos e grupos, pequenas e 

grandes empresas, países ocidentais e não-ocidentais, em suma, todos aqueles que 

aproveitam as vantagens de um mundo interligado quando têm à sua disposição as 

ferramentas certas. 

 

 

                                                           
9
 Das quais o telégrafo e o telefone são um bom exemplo. 

10
 Com grande enfoque para o tráfico de escravos. 

11
 Friedman, Ibid. 



 

Figura 1.1: Rede global de cabos de 

Fonte: Telegeography

(http://geografiaegeopolitica.blogspot.pt/p/geopolitica

 

Numa sociedade globalizada não é possível fazer uma separação entre políticas 

nacionais e internacionais, mesmo se concetualmente distintas. Nesse sentido, torna

se importante repensar sobre muitas das tradicionais assunções de organização e 

estruturação, tal como das instituições da vida política moderna pois, num mundo 

globalizado, um mundo o

intensidade crescente da interligação global e, ao mesmo tempo, onde se verificam 

variadas fontes de fricção, instabilidade e conflito

apenas de acordo com uma lógica nac

 

Olhando para a história e tendo em conta vários autores, não existe consenso 

em relação ao momento histórico do início deste processo. Segundo algumas 

interpretações13, a globalização contemporânea na sua vertente económica “é um 

movimento cujo início podemos situar no início da década de 1980, quando os EUA, o 

RU e o Japão optaram pela liberdade de circulação de capitais. Isso aconteceu num 

                                                          
12

 McGrew, 2014: 15. 
13

 cit. Félix Ribeiro, 2014: 66. 

: Rede global de cabos de fibra ótica em 2012

Telegeography, MapLink, 2012 [Em linha] (Disponível em 

(http://geografiaegeopolitica.blogspot.pt/p/geopolitica-das-comunicacoes.html). 

Numa sociedade globalizada não é possível fazer uma separação entre políticas 

internacionais, mesmo se concetualmente distintas. Nesse sentido, torna

se importante repensar sobre muitas das tradicionais assunções de organização e 

estruturação, tal como das instituições da vida política moderna pois, num mundo 

globalizado, um mundo onde existe um fluxo contínuo de interações com uma 

intensidade crescente da interligação global e, ao mesmo tempo, onde se verificam 

variadas fontes de fricção, instabilidade e conflito12. O poder deixou de ser organizado 

apenas de acordo com uma lógica nacional ou territorial. 

Olhando para a história e tendo em conta vários autores, não existe consenso 

em relação ao momento histórico do início deste processo. Segundo algumas 

, a globalização contemporânea na sua vertente económica “é um 

movimento cujo início podemos situar no início da década de 1980, quando os EUA, o 

RU e o Japão optaram pela liberdade de circulação de capitais. Isso aconteceu num 
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fibra ótica em 2012 

 
] (Disponível em 

comunicacoes.html).  

Numa sociedade globalizada não é possível fazer uma separação entre políticas 

internacionais, mesmo se concetualmente distintas. Nesse sentido, torna-

se importante repensar sobre muitas das tradicionais assunções de organização e 

estruturação, tal como das instituições da vida política moderna pois, num mundo 

nde existe um fluxo contínuo de interações com uma 

intensidade crescente da interligação global e, ao mesmo tempo, onde se verificam 

O poder deixou de ser organizado 

Olhando para a história e tendo em conta vários autores, não existe consenso 

em relação ao momento histórico do início deste processo. Segundo algumas 

, a globalização contemporânea na sua vertente económica “é um 

movimento cujo início podemos situar no início da década de 1980, quando os EUA, o 

RU e o Japão optaram pela liberdade de circulação de capitais. Isso aconteceu num 
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contexto monetário de padrão dólar e, ao mesmo tempo, pelo facto de haver uma 

relação estreita entre dólar e preços do petróleo com origem em meados da década de 

1970, e também com o início da integração da China na economia mundial e do seu 

espetacular crescimento, assente nas exportações e no investimento no setor 

exportador”.  

 

Foi também a partir do início da década de 1980 que, segundo Filipe Santos14, 

se assistiu “ao acelerar da formação de empresas multinacionais gigantes por meio de 

fusões e aquisições, especialmente nas áreas da computação, biotecnologia e 

telecomunicações, sendo a formação deste tipo de empresas um mecanismo 

altamente funcional e eficiente para otimizar os lucros da produção de bens e 

serviços15”. Do ponto de vista económico, estas empresas são os principais agentes da 

globalização, corporações globais que emergem de um processo rápido de 

superfusões, redes tecnocientíficas e modelos estáticos de cultura em massa. 

 

Na perspetiva de Brown e Ainley16, as mudanças verificadas na economia 

mundial, do crescente número de empresas multinacionais ao aparecimento de um 

mercado de capitais global, integrado e em funcionamento contínuo, são centrais em 

qualquer explicação da globalização. Contudo, aquilo que teve um verdadeiro impacto 

foi a força subjacente a estas mudanças, o crescimento “galopante” das indústrias das 

tecnologias de informação e comunicação, cujo ritmo de mudança atingido é algo sem 

precedentes17. Tais transformações foram provocadas pela deslocação das fronteiras 

geoeconómica e tecnológica. A primeira deu origem à globalização da economia e a 

segunda alterou de forma preponderante as “anteriores fronteiras entre setores e 

renovou setores tradicionais por via da automação e da robótica”18. A interação destas 

duas fronteiras esteve associada ao investimento em infraestruturas de comunicações, 

                                                           
14

 2007: 380-1. 
15

 Em 2002, 52 das 100 maiores economias do mundo eram empresas multinacionais. 
16

 2012: 302. 
17

 Um dos exemplos de Brown é o ritmo de evolução dos processadores de memória dos computadores 
cuja capacidade aumenta a cada 18-24 meses (Brown e Ainley, Ibid.). 
18

 cit. Félix Ribeiro, Ibid. 



 

como as que suportaram o crescimento do transporte de mercadorias por via 

marítima19, conforme se pode verificar pela Figura 1.2.

 

Figura 1.2: Rede global de transporte de mercadorias

Fonte: MIT Technology Review
http://www.technologyreview.com/view/417128/the
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globalização, central para qualquer consideração que 

principalmente pelo facto de o desenvolvimento das infraestruturas de comunicação 

modernas ter permitido, em particular, um sistema global ou uma economia mundial. 

Como consequência destas mudanças, aparecem os teóricos da glob

conhecidos como globalistas ou híper
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19

 Atualmente estima-se que 90% do comércio mundial seja efetuado p
Technology Review, Ibid.). 
20

 Ohmae, 1999: xiv. 
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http://www.technologyreview.com/view/417128/the-global-shipping-network

revealed/). 

A par da economia e da política, a evolução tecnológica é um dos motores da 

globalização, central para qualquer consideração que se pretenda fazer sobre ela, 

principalmente pelo facto de o desenvolvimento das infraestruturas de comunicação 

modernas ter permitido, em particular, um sistema global ou uma economia mundial. 

Como consequência destas mudanças, aparecem os teóricos da glob

conhecidos como globalistas ou híper-globalistas, que acreditavam na emergência de 

um mundo sem fronteiras, no qual os governos estariam a perder o seu poder e onde 

os cidadãos teriam mais oportunidades20. 

                   
se que 90% do comércio mundial seja efetuado por esta via (Fonte: MIT 

10 

como as que suportaram o crescimento do transporte de mercadorias por via 

em 2010 

 
] (Disponível em 

network-is-finally-

A par da economia e da política, a evolução tecnológica é um dos motores da 

se pretenda fazer sobre ela, 

principalmente pelo facto de o desenvolvimento das infraestruturas de comunicação 

modernas ter permitido, em particular, um sistema global ou uma economia mundial. 

Como consequência destas mudanças, aparecem os teóricos da globalização 

globalistas, que acreditavam na emergência de 

um mundo sem fronteiras, no qual os governos estariam a perder o seu poder e onde 

or esta via (Fonte: MIT 



11 
 

Dentro da corrente globalista existem teóricos que alertam para o facto de as 

economias nacionais serem menos expressivas, ou mesmo inexistentes, por causa do 

papel crescente da mobilidade do capital, das corporações multinacionais e 

interdependência económica entre os estados, em resultado da redução de restrições 

políticas no movimento de dinheiro e da mudança tecnológica no que respeita à 

computorização das transações financeiras21. Outros identificam a globalização como a 

extensão das ligações entre pessoas ao nível planetário, fazendo com que os 

indivíduos estejam mais aptos a interagirem entre si, o que resulta de uma mudança 

na natureza do espaço social22. 

 

O ritmo acelerado das interações e processos a nível global provocou uma 

fusão entre assuntos globais e locais, havendo uma perceção crescente do mundo 

como um espaço social comum, surgindo dessa forma uma certa consciência de 

globalismo, uma mudança estrutural sustentada pelas tecnologias de informação e 

infraestruturas de comunicação e transportes, sendo possível uma coordenação a nível 

global de praticamente todas as atividades. 

 

É verdade que a difusão de poder verificada nas últimas décadas retirou aos 

estados o estatuto de atores únicos no sistema internacional e, embora continuem 

intervenientes ativos, é notória a perda de alguma autonomia provocada pelas ondas 

de choque da globalização. No entanto, para os céticos, a globalização não é nova e as 

dinâmicas geradas não são assim tão globais, sendo evidente “o papel dos estados-

nação, no interior das suas fronteiras e como agentes dos processos transnacionais da 

globalização, através dos quais tanto podem manter como perder o poder”23.  

 

Para alguns teóricos da globalização, as políticas nacionais e as economias 

domésticas são as principais determinantes dos assuntos económicos, um mundo em 

que o maior feito económico da era pós-II Guerra Mundial foi restaurar o nível de 

                                                           
21

 Martell, 2007: 173. 
22

 Scholte, Ibid.: 14. 
23

 cit. Martell, Ibid.: 174. 
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integração económica internacional que existia antes da I Guerra Mundial. Ao mesmo 

tempo, também é verdade que três quartos da população mundial não partilham dos 

benefícios enumerados pelos defensores da globalização, estando esta a gerar 

atualmente um aumento das desigualdades sociais e económicas, entre e dentro dos 

estados, como resultado da predominância neoliberal que promove mercados abertos 

e intervenção limitada dos governos, favorecendo as economias capitalistas avançadas 

em detrimento das economias em desenvolvimento24.  

 

Como afirmam Brown e Ainley25, “ [o número de pessoas a viajar de avião em 

classe executiva é significativamente inferior aos] milhões de refugiados, pessoas 

deslocadas e requerentes de asilo que se veem empurrados de um centro de detenção 

para outro à espera de que o seu destino seja decidido”. Nesse sentido, deve 

reconhecer-se a mudança e ao mesmo tempo a manutenção do status quo, 

principalmente pelo facto de haver conflitualidade e desigualdade, em que os mais 

poderosos têm uma visão diferente dos mais fracos no que respeita à importância dos 

assuntos no seu quotidiano. Embora as fronteiras e o território nacional permaneçam 

politicamente significativos, pelo menos no domínio administrativo, surge uma nova 

geografia de organização e poder político que os transcende, como grupos de trabalho 

intergovernamentais ou órgãos políticos regionais26 e globais.  

 

A soberania do estado transformou-se num exercício partilhado do poder 

público e jurisdição entre autoridades nacionais, regionais e globais. Para atingir os 

objetivos domésticos, os governos nacionais são forçados a acordos de colaboração e 

cooperação multilaterais. O conceito de política global foca a sua atenção nas 

estruturas e processos globais de legislação, resolução de problemas e manutenção de 

ordem e segurança no sistema mundial27. 

 

                                                           
24

 Poku e Therkelsen, 2013: 228. 
25

 2012: 300. 
26

 Dos quais as instituições da UE são um bom exemplo. 
27

 Brown, 1992, cit. McGrew, Ibid.: 24. 
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Para McGrew28, “o momento atual da globalização deriva de um processo 

complexo e multidimensional que denota a confluência de tendências globalizantes 

através de todos os domínios chave de interação social, que provaram a sua robustez 

perante a instabilidade global e conflitos militares”. Este autor é incluído no grupo de 

teóricos da globalização denominados de transformacionalistas29, os quais partilham 

as preocupações dos céticos quanto aos efeitos da globalização; contudo, reconhecem 

a existência de algumas tendências globalizantes. Ao contrário dos globalistas, a 

corrente transformacionalista surgiu no sentido de construir um entendimento mais 

complexo do processo de globalização. 

 

 Um dos autores desta terceira vaga de teóricos da globalização é Anthony 

Giddens, para quem a globalização decorre da “transformação do tempo e do espaço 

em que decorrem as nossas vidas [e, nesse sentido,] somos, mais do que em qualquer 

época passada, afetados de forma direta e imediata por acontecimentos distantes, 

[pelo que, de forma recíproca,] as decisões que tomamos como pessoas têm por vezes 

implicações a nível global, [num] mundo de comunicação instantânea por via 

eletrónica, que abrange mesmo as regiões mais pobres, [agitando] as instituições 

locais e os padrões da vida quotidiana”30.  

 

Na opinião de Slaughter31, tal como expresso na Figura 1.3, a globalização 

política provoca um envolvimento dos estados em redes mundiais cada vez mais 

numerosas e sobrepostas entre si, de instituições multilaterais a associações 

transnacionais, na qual a imagem do “estado unitário e autónomo está a ser 

substituída pela do estado desagregado, onde as suas agências de governo interagem 

cada vez mais com as suas homólogas no exterior na gestão de assuntos comuns e 

globais”.  

 

                                                           
28

 Ibid.: 21. 
29

 Tradução livre do inglês “transformationalists”. 
30

 cit. Giddens, 1999: 36. 
31

 2004, cit. Mcgrew, Ibid.: 28. 



 

Figura 1.3: A rede mundial de organizações internacionais, transnacionais e sociedade

Fonte: Baylis et. al, 
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32

 2002: 106. 

A rede mundial de organizações internacionais, transnacionais e sociedade

Fonte: Baylis et. al, The Globalization of World Politics, 2013: 25.
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transnacionais, e onde os governos nacionais ainda são o elo de ligação entre as várias 

entidades, organismos ou organizações internacionais existentes. 

 

Por este facto surgiu na agenda da ONU a necessidade de enfrentar os desafios 

comuns a praticamente todos os países pois, “à medida que o mundo se torna mais 

interdependente, é cada vez mais relevante haver uma governança global, incluindo 

governança económica global e a governança dos global commons33, no sentido de 

alcançar o desenvolvimento sustentável”, pelo facto de a “globalização económica, a 

crescente migração, comércio e fluxos de capitais, a mudança do clima e o aumento 

das atividades nos global commons, fazerem os estados mais suscetíveis às políticas 

adotadas por outros”34.  

 

Considerando a globalização como um processo onde comungam padrões 

tanto desiguais como assimétricos, conclui-se que o fenómeno não é experienciado 

uniformemente através de regiões, países ou mesmo comunidades, tendo uma 

geografia distinta de inclusão e exclusão. Encarado durante algum tempo como um 

processo de cariz económico, atualmente é um erro reduzir a globalização unicamente 

a esses termos, pois o processo contemporâneo é, em si mesmo, composto por 

múltiplos processos. É importante reconhecer os padrões de interligação global em 

todos os setores chave da atividade social, dos quais, conforme enumerado por 

McGrew35, se destacam seis dimensões, variando entre estas a intensidade com que se 

manifestam, de vertente económica, militar, legal, ambiental, cultural e social.  

 

                                                           
33

 Entendido como espaços globais comuns em tradução livre, que se referem aos recursos que estão 
fora da jurisdição de qualquer país, e aos quais todas as nações têm acesso; o Direito Internacional 
identifica quatro global commons, nomeadamente o Alto Mar, a Atmosfera, a Antártica e o Espaço 
Exterior, por representarem uma herança comum para a Humanidade; ultimamente têm sido incluídos 
neste grupo recursos como as florestas tropicais ou a biodiversidade pelo interesse e valor que têm no 
bem-estar da comunidade das nações, havendo também quem tenha um entendimento mais alargado 
do conceito, incluindo na definição de global commons a ciência, a educação, a informação e a paz 
(Fonte: UN System Task Team On The Post-2015 UN Development Agenda, Janeiro de 2013, p. 5-6). 
34

 cit. UN System Task Team On The Post-2015 UN Development Agenda, Ibid.: 3. 
35

 Ibid.: 21. 
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Na esfera económica, padrões de comércio, finanças e produção globais estão a 

criar mercados globais e consequentemente a criar uma única economia capitalista 

mundial, onde as empresas multinacionais organizam a produção e comercialização 

com base numa escala global, enquanto as operações de mercados financeiros globais 

determinam quais os países que obtêm crédito e em que termos.  

 

No domínio militar, o comércio de armas global, a proliferação de armas de 

destruição maciça, o crescimento do terrorismo transnacional, o significado crescente 

de corporações militares internacionais, em associação com o discurso de insegurança 

global, aponta para a existência de uma ordem militar mundial.  

 

A expansão do direito internacional e transnacional do comércio aos direitos 

humanos, juntamente com a criação de novas instituições legais globais como o 

Tribunal Criminal Internacional (TPI), é indicativa de uma emergente ordem legal 

mundial.  

 

Uma ecologia partilhada envolve a partilha de problemas ambientais, do 

aquecimento global à proteção de espécies, associada à criação de respostas 

multilaterais e à necessidade de regimes de governança ambiental global.  

 

Em termos culturais, existe uma combinação complexa de homogeneização e 

aumento da heterogeneidade, tendo em conta a difusão global da cultura popular, 

corporações de meios de comunicação em massa, redes de comunicação, em 

simultâneo com a reafirmação do nacionalismo, da etnicidade e da diferença, com 

poucas sociedades afastadas da interação cultural.  

 

Ao nível social, a mudança dos padrões de migração, de sul para norte e de 

leste para oeste, transformaram a migração num importante assunto global, ao 

mesmo tempo que a movimentação de pessoas se aproxima dos níveis recorde 
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verificados nos grandes movimentos de pessoas ocorridos no século XIX36. Embora seja 

possível identificar padrões de interligação nos vários domínios das relações sociais, 

tendo em conta a existência de assimetrias dentro e entre estados, é possível perceber 

que a globalização não prefigura a emergência de uma comunidade global a conviver 

em harmonia ou de uma ética global de cooperação. Pelo contrário, à medida que o 

mundo se transforma num espaço social partilhado, maior é a perceção de divisão, 

diferença e hostilidade que poderá criar. 

 

Historicamente, a violência acompanhou o fenómeno da globalização e, ao 

invés de uma ordem mundial mais cooperante, em muitos aspetos tem sido um 

processo que exacerbou tensões e conflitos já existentes, gerando novas divisões e 

inseguranças, criando um mundo potencialmente mais ingovernável. Um marco 

importante a sublinhar é a transferência de poder na política mundial, uma transição 

que vai erodindo vários séculos de domínio da ordem mundial protagonizado pelo 

ocidente. Tal mudança é mencionada por Fareed Zakaria como the rise of the rest37, 

referindo-se ao facto de ter aumentado nas últimas décadas o conjunto de países não-

ocidentais com taxas de crescimento económico até há pouco tempo impensáveis, ao 

contrário da crise económica e financeira vivida nos países ocidentais38.  

 

Os estados e os respetivos governos não estão obsoletos e, embora o seu 

modus operandi se tenha alterado, “as nações retêm, e vão continuar assim num 

futuro previsível, poderes consideráveis, de natureza económica e cultural, sobre os 

seus cidadãos e no contexto internacional, [podendo] por vezes abdicar destes 

poderes, só o fazendo, no entanto, em colaboração ativa com outras nações, com as 

suas próprias localidades e regiões e com grupos e organizações de carácter 

internacional”39. Atualmente, a soberania continua a ser um aspeto que permite aos 

estados independentes ter alguma margem de manobra no panorama internacional, 

mesmo para os estados mais fracos, os quais retiram daí vantagens pelo facto de 

                                                           
36

 Cf. McGrew, Ibid. 
37

 “A ascensão do resto” em tradução livre. 
38

 Zakaria, 2011: 30. 
39

 cit. Giddens, Ibid.: 37. 
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terem acesso a organizações internacionais ou aos mercados financeiros 

internacionais. Aquilo que mudou de forma substancial foi a autoridade do estado-

nação perante os restantes atores, pelo que será necessário encontrar formas de 

abordar esta nova realidade. 

 

Nesse contexto, verifica-se uma transição de uma era em que o estado-nação 

era o único ator do sistema internacional, onde as fronteiras delineavam as linhas de 

soberania que definiam a não-ingerência de terceiros, para uma ordem mundial pós-

Vestefaliana que requer uma mudança concetual na forma de abordar o fenómeno da 

globalização pois, “da política internacional para a política global, as políticas de atores 

estatais e não estatais são partilhadas num espaço social global, em que a política 

global é distorcida e se transforma em políticas de dominação, contestação e 

competição entre estados poderosos e forças sociais transnacionais”40. Embora com 

um visível nível de conflitualidade entre os vários atores mencionados, a Humanidade 

experiencia o período mais pacífico da sua existência.  

 

A revolução nas tecnologias de informação potencia o desfasamento entre 

aquilo que é a realidade e a perceção das sociedades sobre a mesma, onde tudo o que 

acontece é notícia de última hora e, em consequência, a perceção sobre o risco 

aumenta41. Em suma, como afirma Adriano Moreira42, a globalização é “um efeito que 

não estava presente em nenhum conceito estratégico, [pelo que pode ser considerada 

como] uma decisão da história à margem das intenções políticas, todas excedidas pela 

mudança nem controlada nem conscientemente querida”. Assiste-se cada vez mais a 

mudanças bruscas, tanto no panorama nacional como internacional, e à instabilidade 

provocada pela distribuição do poder que se verifica atualmente. Nesse sentido, para 

os propósitos do presente trabalho, considera-se a abordagem transformacionalista 

como a melhor forma de analisar o fenómeno da globalização. 

 

                                                           
40

 cit. McGrew, Ibid.: 29.  
41

 Zakaria, 2011: 42. 
42

 2011: 21. 



19 
 

I.2. Sociedade de Risco e Novos Riscos Globais 

 

Nas sociedades contemporâneas e globalizadas “uma das características 

dominantes é a perceção, cada vez mais acentuada, de uma variedade crescente de 

riscos e a procura incessante para os identificar, controlar e eventualmente anular”43, 

ao que acresce uma preocupação crescente com o futuro e com a segurança causada 

pela modernidade, sendo esta entendida como “os modos de vida ou organização 

social que emergiram na Europa no século XVII e subsequentemente estenderam a sua 

influência por todo o mundo”44. 

 

De acordo com Ulrich Beck45, “a sociedade moderna transformou-se numa 

sociedade de risco na medida em que está cada vez mais ocupada em debater, 

prevenir e gerir riscos que ela própria produziu, [uma consequência da modernidade, 

mas também da] histeria e da política do medo instigadas e agravadas pelos meios de 

comunicação social, [o que também significa um paradoxo, tendo em conta a questão 

de as] sociedades modernas [se] distinguirem precisamente pelo facto de em grande 

medida terem tido sucesso no controlo de contingências e incertezas, no que respeita 

a acidentes, violência e doenças”. 

 

As sociedades, em geral, têm, na sua maioria, acesso à informação por 

intermédio dos órgãos de comunicação social, os quais dão a conhecer “a natureza e a 

gravidade dos riscos produzidos com base em resumos e opiniões sobre os resultados 

de múltiplas observações, análises e interpretações de qualidade científica muito 

diversa, [num] processo sujeito às pressões exercidas por grupos e redes de interesses 

sociais, económicos e políticos [e, nesse sentido,] a perceção dos riscos produzidos que 

prevalece nas várias sociedades tem uma relação com o conhecimento científico por 

vezes ténue, adulterada ou mesmo errónea, [ao que se deve acrescentar uma 

tendência nos meios de comunicação social para] explorar as visões catastróficas e 

                                                           
43

 Cit. Santos, 2007: 403. 
44

 cit. Giddens, 1990: 1. 
45

 2006: 332. 
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amplificar a controvérsia em benefício próprio, sem cuidar de avaliar a credibilidade 

científica dos temas supostamente em confronto”46. 

 

Embora a humanidade tenha estado sempre sujeita a riscos muito variados e 

mais ou menos graves, há atualmente uma nova categoria de riscos, com cada vez 

maior expressão e relevância, que resultam da modernização das sociedades 

promovida pela industrialização baseada nas aplicações da ciência e da tecnologia, 

pelo que, nas palavras de Teixeira Fernandes47, “as sociedades contemporâneas são 

consideradas sociedades de risco”, considerando o facto de o “crescimento 

exponencial das forças produtivas no processo de modernização terem feito surgir 

perigos e ameaças potenciais em grau até agora desconhecido”48. 

 

Conforme sugere Innerarity49, “atendendo à gravidade de riscos” com que as 

sociedades se deparam, “o medo não é totalmente infundado” e, embora seja possível 

verificar algum “excesso alarmista e aversão ao risco” por parte de países mais 

desenvolvidos, o facto é que tal não impede a sua existência. Tais riscos podem ser 

considerados como produzidos por terem origem em atividades humanas e se 

distinguirem de riscos associados a catástrofes naturais, um fenómeno que o Homem 

não tem a capacidade de controlar. 

 

O vírus da BSE50 é exemplo de um “caso típico das situações de risco que 

podem acontecer quando o natural deixou de ser natural, [pelo que] uma das 

características das novas situações de risco reside no facto de os peritos não estarem 

                                                           
46

 cit. Santos, Ibid.: 404-5. 
47

 2002: 189. 
48

 cit. Beck, 1992: 19, cit. Grande, 2013: 42. 
49

 2013: 20. 
50

 Bovine spongiform encephalopathy, Encefalopatia espongiforme bovina ou doença das vacas loucas 
como foi vulgarmente conhecida; Foi descoberta em 1985 e rapidamente foi reconhecida como uma 
epidemia que afetou bastante a economia do RU entre o fim dos anos 80 e o princípio da década de 90. 
Verificou-se que na sua origem estava a alimentação do gado bovino com ração produzida com carne e 
ossos de animais da mesma espécie, com problemas de estrutura óssea ou mesmo infetados com outras 
doenças. O pico da epidemia ocorreu entre dezembro de 1992 e janeiro de 1993, quando se verificaram 
mais de 3500 casos por mês. (Fonte: Wikipedia [Em linha] Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Encefalopatia_espongiforme_bovina). 
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de acordo uns com os outros [e,] em vez de proporcionar a quem tem de tomar 

decisões políticas um resumo claro das conclusões a que chegou, a investigação gera 

conclusões ambíguas e interpretações discordantes”51.  

 

A teoria da sociedade de risco, segundo Beck52, “sustenta que as sociedades 

modernas são modeladas por novos tipos de riscos e que os seus fundamentos estão a 

ser abalados pela previsão de catástrofes mundiais”. Apesar de o futuro ser sempre 

incerto, a forma como se percecionam os novos riscos é consequência de vários 

fatores como as disparidades existentes entre os países ao nível do seu 

desenvolvimento, a falta de segurança ou o alto nível de conflitualidade, entre e 

dentro de países.  

 

Neste novo contexto, o risco é definido “como uma forma sistemática de lidar 

com os perigos e as incertezas produzidos pela própria modernização”53. Uma 

definição que, na opinião de Martinez-Alier54, se confunde com o conceito de incerteza 

pois, enquanto o risco implica uma “distribuição conhecida da probabilidade ou, pelo 

menos, de probabilidades subjetivamente acordadas”, [há incerteza] quando não 

sabemos a probabilidade de ocorrência de um dado perigo [e, nesse sentido,] o risco 

de Beck é na realidade incerteza”. O carácter ambíguo do conceito de risco do 

investigador alemão vai de encontro ao facto de alguns peritos realizarem as suas 

análises científicas baseadas na ponderação de incertezas e na ignorância, ao contrário 

do cálculo probabilístico habitualmente utilizado na avaliação de riscos.     

 

Para Ulrich Beck55, “a história do risco global é uma narrativa irónica que expõe 

a sátira involuntária, a otimista futilidade com que as instituições altamente 

desenvolvidas da sociedade moderna – a ciência, o estado, os negócios e os exércitos – 

pretende adivinhar o que não se pode prever, [pois a racionalidade do risco, baseada] 
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na experiência do passado, estimula a previsão de um tipo errado de risco, do qual se 

supõe ser possível calcular e dominar [e, no entanto,] o desastre advém daquilo que 

não se conhece nem se consegue calcular”.  

 

Deixou de ser normal aceitar riscos, principalmente no contexto atual em que é 

possível verificar os impactos provocados em cenários de catástrofe, quase em tempo 

real. Por um lado, compreende-se o facto de a questão dos riscos globais ter surgido 

nas agendas políticas. Contudo, qualquer futura incerteza vai apresentar dilemas de 

particular dificuldade para os governos, tendo em conta um contexto em que não é 

possível proceder ao cálculo dos riscos utilizando critérios meramente científicos.  

 

Uma questão que, como afirma Innerarity56, transforma “a convicção da sua 

realidade ou irrealidade num assunto decisivo [pois] não é possível conhecer e calcular 

completamente as incertezas e as inseguranças [e, verificando] a complexidade dos 

sistemas sociais, as dificuldades para identificar e reduzir as inseguranças são enormes, 

e as sociedades contemporâneas encontram-se perante o crucial problema de como 

determinar uma nova relação entre o risco e a segurança”. 

 

Não obstante as opiniões expostas por Ulrich Beck e Daniel Innerarity, a 

verdade é que o volume de recursos alocado na avaliação de riscos tem sido crescente, 

veja-se a quantidade de relatórios produzidos para o efeito nos últimos anos, por 

entidades como o Fórum Económico Mundial, o Banco Mundial, o Fundo Monetário 

Internacional, bancos ou empresas do setor segurador, individualmente ou 

trabalhando em conjunto. Para este tipo de organizações o estudo dos riscos globais é 

considerado imperativo pelo seu potencial efeito sistémico, principalmente quando se 

verifica a conexão entre várias realidades como o ambiente, a tecnologia, a sociedade, 

a economia ou a geopolítica (Figura 1.4). 
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Figura 1.4: Mapa das interconexões dos riscos globais em 2014

Fonte: Fórum Económico Mundial, 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2014
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diferença fundamental entre risco e catástrofe, o risco não significa catástrofe mas sim 

a possibilidade da sua previsão e a sua quantificação probabilística.  

 

Riscos globais são diferentes de problemas globais, embora os últimos sejam de 

natureza transnacional. O facto é que são consequências visíveis de intervenções 

humanas deliberadas, podendo estas ser tratadas com estratégias diversas. Segundo 

Ulrich Beck58, as perceções do risco global são caracterizadas por três aspetos: o facto 

de serem deslocalizados, incalculáveis e, tendo em conta o seu potencial catastrófico, 

não é possível compensar as perdas consequentes de tais acontecimentos. Sobre a sua 

deslocalização, verifica-se que os riscos abrangem uma área para além de um espaço 

geográfico delimitado, podendo a sua materialização ocorrer em mais de um lugar ao 

mesmo tempo. Quanto à questão de serem considerados incalculáveis, baseia-se no 

facto de as suas consequências serem hipotéticas e, nesse sentido, não existe forma de 

calcular aquilo que não se conhece.  

 

Numa situação em que os acidentes podiam acontecer porque era possível 

calcular um valor para compensar as perdas que daí decorriam mas, tendo em conta 

os possíveis impactos dos riscos globais, passou-se para uma situação em que a lógica 

da compensação é substituída pelo princípio da precaução pela prevenção59. 

 

Na mesma linha de pensamento, Edgar Grande60 afirma que “o risco tem sido, 

desde o princípio, uma característica definidora das sociedades modernas, [que] 

criaram instrumentos muito aperfeiçoados para identificar e calcular os riscos e uma 

ampla gama de estratégias para os enfrentar - dos seguros privados aos modernos 

estados do bem-estar e às agências internacionais de todos os tipos”. Para o autor, “o 

responsável pela transição da política mundial para a sociedade do risco global não é o 

risco em si, mas um novo tipo de riscos”61 cuja especificidade resulta da coexistência e 
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interação de cinco aspetos, substancialmente diferentes da forma como 

anteriormente se avaliava o risco (Figura 1.5).  

 

Figura 1.5: Tipologia dos Riscos62 

Fonte: Edgar Grande, 2013. A Humanidade Ameaçada: a Gestão de Riscos Globais. 

 

O facto de a sua causa ser humana não significa que os novos riscos foram 

produzidos de forma deliberada. Pelo contrário, são “incertezas fabricadas63” pela 

constante inovação tecnológica que é exigida no sistema capitalista, onde impera a 

busca pela eficiência, bem como a necessidade de maximizar os ganhos e minimizar as 

perdas. Os novos riscos, ao passarem para o campo da previsibilidade, devem ser 

considerados “perigos potenciais”64.  

 

Para Edgar Grande65, reportando-se à crise económica e financeira de 2008, “os 

modelos científicos com que se pretende calcular os riscos podem até aumentá-los em 

vez de os reduzir”, [pois] “a escassez de conhecimentos dá origem à incerteza sobre a 
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existência de problemas, a sua causalidade e as suas possíveis soluções”. A natureza 

incalculável dos novos riscos é também abordada por Helena Matos Jerónimo66, a 

autora afirma que “a linguagem do cálculo do risco, da prova científica, da certeza e da 

capacidade de predição e controlo está em claro contraste com muitos dos problemas 

atuais que contêm largas zonas da incerteza e ignorância”.  

 

Quanto à magnitude dos danos potenciais, os novos riscos são diferentes por 

causa dos possíveis danos ilimitados e, no entanto, são caracterizados por uma fraca 

probabilidade de ocorrência. Por último, os novos riscos podem ter origem local mas 

têm alcance para lá das suas fronteiras e, como afirma Edgar Grande67, “se a 

magnitude e o âmbito dos perigos fossem limitados e locais, os riscos incalculáveis 

seriam (…) menos ameaçadores (…) e o facto de haver interpretações sociais de 

catástrofes previstas abre todo um leque de atitudes e opiniões diferentes [que se 

estendem desde] a modelação científica à histeria coletiva”. 

 

O conjunto dos riscos produzidos, na opinião de Filipe Duarte Santos68, pode 

ser distribuído em três grandes categorias: “os riscos acidentais associados à 

possibilidade de ocorrência de acidentes nos vários setores [da economia,] os riscos 

conflituais associados aos variados tipos de conflitualidade humana [e, por último,] os 

riscos ambientais que resultam da sobre-exploração dos recursos naturais e da 

degradação ambiental provocada por algumas atividades humanas”. Os riscos 

cibernéticos podem incluir-se neste novo conjunto de riscos globais pois, a par do 

terrorismo, a causa da sua ameaça é humana e não é possível calcular o seu impacto 

se utilizados os métodos tradicionais de cálculo de risco. Há uma convicção generalizada 

de que é possível controlar os riscos através da ciência e da tecnologia. Por outro lado, a 

identificação de riscos é muitas vezes subjetiva, como se comentará mais adiante. 

 

 

                                                           
66

 2006: 1144. 
67

 Ibid: 45. 
68

 Ibid.: 407-8. 



27 
 

I.3. Estado de Prevenção e Gestão Preventiva 

 

A identificação, perceção e consciencialização dos riscos desfazem “os autismos 

de culturas, línguas, religiões e sistemas, [bem como as] agendas políticas nacionais e 

internacionais”, [alterando as suas] prioridades e criam contextos para a ação entre 

campos, partes e nações desavindas que se ignoram e se enfrentam”69. O risco sempre 

existiu, no entanto, o facto de as sociedades contemporâneas se encontrarem num 

estado de risco permanente está intrinsecamente ligado à mudança do discurso – 

político e corporativo e da eficácia da comunicação, o que transformou a gestão da 

ameaça num desafio quase inatingível para os governos. Logo, adquire especial 

importância o princípio da precaução70, pelo facto de procurar garantir a 

sustentabilidade e, nesse sentido, obrigar os diferentes atores a trocar informação 

durante o processo de tomada de decisão.  

 

Há um ator em particular que tem sido fundamental para corroborar as 

decisões políticas no que respeita aos novos riscos: o perito científico. O perito é 

alguém especializado numa determinada área científica, cujo conhecimento é valioso 

no processo decisório e, não sendo uma posição recente ou exclusiva da sociedade 

contemporânea, o seu papel é atualmente orientado em função dos desafios com 

origem nas áreas industriais, tecnológicas e ambientais. Recorre-se à peritagem 

científica pelo facto de o valor e o estatuto social da ciência permitirem aos agentes 

políticos fundamentar e legitimar as suas decisões.  

 

No entanto, tendo em conta as incertezas e a ignorância que envolvem muitas 

das aplicações tecnológicas e fenómenos ambientais, constata-se atualmente a 

dificuldade que os peritos têm em apresentar as respostas concretas exigidas pelas 
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sociedades contemporâneas, num contexto em que a peritagem científica é, ao 

mesmo tempo, suscetível a usos políticos e epistemologicamente limitada71. Apesar de 

“a procura de aconselhamento científico [ter] sobretudo origem no domínio da ação 

política institucional, (…) esta procura tem vindo a ampliar-se e a diversificar-se por 

outras entidades e atores, tais como autoridades internacionais, agentes económicos, 

tribunais, grupos de pressão, media, associações ambientalistas e movimentos cívicos. 

O estilo da peritagem depende, portanto, de quem a convoca”72.    

  

De um mundo marcado pela Guerra Fria passou-se para uma nova (des)ordem 

internacional que “implica (…) um desafio para as sociedades, instituições, os 

princípios, os procedimentos e as agendas básicas da política mundial, [pelo que] os 

riscos globais exigem novas formas de gestão preventiva que suplantem as limitações 

funcionais e as fronteiras territoriais do Estado-nação [e, nesse sentido,] o conceito de 

sociedade do risco corresponde a um novo tipo de gestão preventiva que é 

nitidamente diferente dos já bem conhecidos conceitos de prevenção e regulação de 

riscos”73. 

 

Ao mesmo tempo, tendo em conta a entrada de novos atores no cenário 

geopolítico mundial, coloca em confronto diferentes culturas do risco pelo facto de 

haver vários patamares de aceitação dos riscos, aquilo que se receia e é aceite difere, o 

que significa que as diversas culturas do risco tendem a ver em cada perigo 

oportunidades diferentes e avaliar o seu impacto consoante as suas prioridades74.  

 

Num contexto em que os governos preferem advertir a ter de arcar com as 

acusações de não terem previsto as consequências75, as incertezas transformam-se em 

riscos, pela necessidade constante de prever a ocorrência de catástrofes face à 
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identificação contínua de ameaças, uma situação provocada pela ambiguidade com 

que se utilizam os conceitos pois, antes de mais, o “risco significa previsão da 

catástrofe”76.  

 

A precisão com que é possível prever e avaliar o impacto dos riscos produzidos 

pelo conjunto variado de atividades humanas criou nas sociedades modernas – 

principalmente as ocidentais – um sentimento de invulnerabilidade que foi 

desaparecendo com o passar da primeira década do novo milénio. O tempo decorrido 

desde os ataques de 11/9 nos EUA até ao desastre de Fukushima77, no Japão, em 2011, 

foram dez anos em que, para além destes dois acontecimentos, foi possível 

acompanhar os efeitos do maremoto de 2004 no sudoeste asiático, do furacão Katrina 

nos EUA em 2005 e experienciar as ondas de choque provocadas pela crise financeira 

de 2008, o que contribuiu de forma decisiva “para desenvolver uma atitude mais cética 

e crítica relativamente aos processos e tecnologia utilizados nos vários setores da 

economia78”79.  

 

As avaliações de risco lidam com situações complexas e que possuem inúmeras 

incertezas, podendo ocorrer um erro de cálculo quanto às fatalidades previstas “por 

diferenças de fatores de 10.000 a 1.000.000”80. Todavia, “numa sociedade onde 

prevalece a hegemonia da linguagem do risco [e uma] cultura institucional de recusa 

da imprevisibilidade e da falta de controlo”81, a existência de um conjunto de 
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fenómenos carregados de incertezas profundas e ignorância demonstra o paradoxo 

vivido pelas sociedades contemporâneas82. 

 

Combater um risco pode levar à distração de outro e, como indica Innerarity83, 

“não se pode atender inteiramente a todos os riscos, [pelo que] qualquer ação 

preventiva é inevitavelmente seletiva [e, por conseguinte,] as lições [que se retiram] 

dos excessos alarmistas indicam que os programas elaborados com o intuito de excluir 

em absoluto o risco produzem efeitos contraproducentes”. Nesse sentido, acrescenta 

Sunstein84, deve ter-se em conta o facto de “os medos [fazerem] parte da condição 

humana, do seu carácter aberto e da correspondente indeterminação das democracias 

liberais”. Do ponto de vista de O´Malley85, “a procura de conhecimento relacionado 

com o risco tornou-se insaciável e, porque a acumulação de conhecimento aumenta a 

perceção de novas fontes de risco, o processo de risco-conhecimento ganha a sua 

própria dinâmica”. Nesse sentido, o risco passa a ser utilizado como um instrumento 

de disciplina em nome da proteção e segurança, “uma estratégia de governança (…) 

associada a regimes de disciplina”86 . 

 

É necessário ter atenção às restrições que – normalmente – decorrem da 

prevenção, principalmente em regimes democráticos, tendo que ter-se em conta os 

limites que são impostos e qual a sua eficácia. Por exemplo, é contraproducente 

proibir a inovação pelo facto de a “irresponsabilidade da ciência [ser] o fundamento do 

seu êxito [e, paralelamente], ninguém tem [atualmente] o monopólio do 

discernimento para distinguir os maus riscos [das] boas inovações”87. A prevenção tem 

os seus custos e não é raro ela vir causar um novo medo onde outro foi eliminado, mas 

também tem os seus riscos, principalmente quando é não é objetiva88. 
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Por conseguinte, na opinião de Edgar Grande89, “o conceito de riscos globais 

apresenta uma perspetiva totalmente nova sobre o Estado e a gestão”, a nível interno 

e externo, pelo facto de o Estado se modificar na sociedade do risco global, “tornando-

se num Estado preventivo destinado a eliminar o risco”. O autor entende que, “no 

aspeto funcional da sua condição como Estado, o Estado de prevenção é a forma 

correspondente à sociedade do risco” orientado “pelo imperativo de evitar 

catástrofes” e, embora só tenha possibilidade de intervir depois de ocorrida a 

catástrofe, aos olhos da sociedade “deve antever essas ameaças e agir em 

conformidade com a sua responsabilidade de dar combate preventivo a esses riscos 

socialmente produzidos”.  

 

Há uma ausência de limites funcionais da ação preventiva e, sendo o seu 

objetivo qualquer possível forma de comportamento, todos os cidadãos podem ser 

considerados como potenciais suspeitos90. A utilização do mesmo tipo de argumentos 

para alterações a nível legal, faz com que o Estado de exceção se transforme no Estado 

normal91. Por exemplo, é sugerido por alguns autores que uma das melhores formas 

de lutar contra o terrorismo é a participação cívica em que os indivíduos se “tornam 

nos olhos e ouvidos das autoridades”92.  

 

As novas tecnologias de informação e comunicação, bem como a banalização 

da sua utilização e das chamadas redes sociais (Figura 1.6), passaram a permitir a 

ingerência dos agentes políticos nos assuntos privados dos cidadãos, mesmo em 

regimes democráticos, pelo que se pode considerar a emergência de um novo tipo de 

regime na última década, o Estado Vigilante. Neste sentido, as vantagens das 

tecnologias digitais transformam-se nas suas desvantagens pois, se é válido o 

argumento de que a vigilância pode tornar as sociedades mais seguras, também é 

possível que o mesmo sirva de justificação para que se cometam alguns abusos. 
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Figura 1.6: Evolução de utilizadores do Facebook do 3º trimestre de 2008 ao 

Fonte: Statista, 2014, [Em 
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relativamente aos agentes e às ações envolvidas, bem como aos instrumentos de 

. Na opinião de Beck94, “as modernas crises de riscos são constituídas 

[pelas] controvérsias sobre as consequências [das decisões sobre a forma de gerir o 

risco, pois] onde uns veem excesso de reação ao risco, outros veem motivos de 

esperança. [Nesse sentido, existe uma função esclarecedora em tais conflitos de risco 

e, embora desestabilizem a ordem existente, os mesmos acontecimentos] podem 

parecer um passo decisivo para a construção de novas instituições [e, como tal,] o risco 

global tem o poder de destruir as fachadas da irresponsabilidade organizada”. 

Existe uma diferença entre prevenção (risco) e precaução (incerteza), pelo que

enquanto “uma conceção baseada no risco pode conduzir a um processo de mitigação, 
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negociação e aceitação dos riscos, (…) uma abordagem que enfatize a incerteza – no 

sentido de ignorância e indeterminação – pode promover uma orientação de 

prudência, bem como a recusa de certas decisões e ações tecnoeconómicas”95. A 

gestão preventiva percorre um amplo espectro que “vai das complexidades do regime 

global a iniciativas locais de cidadãos, e dos governos e agências públicas a 

organizações e atividades privadas de todos os tipos, [o que] implica uma considerável 

extensão dos instrumentos de gestão, [atingindo] potencialmente toda a gente e todas 

as possíveis formas de comportamento”96. Ao analisar os riscos globais é necessário 

ampliar o campo de estudo da gestão, incluindo nele o nível transnacional, pois os 

novos riscos globais, das alterações climáticas aos ataques cibernéticos, não são 

tratados de forma adequada no âmbito dos limites da ação do Estado-nação. 

 

• Caso de Estudo 1: O Estado Vigilante 

 O “Caso Snowden” é demonstrativo da emergência do Estado de Prevenção e, 

como consequência, do Estado Vigilante. O jornal inglês The Guardian97 publicou uma 

reportagem no dia 6 de junho de 2013 baseada em informações fornecidas por um 

analista da Agência Nacional de Segurança dos EUA, Edward Snowden, onde era 

denunciada a existência de um programa informático utilizado por essa entidade, o 

PRISM, um programa de monitorização de comunicações eletrónicas – voz, texto, 

correio eletrónico – efetuadas pelos utilizadores de serviços fornecidos por empresas 

como a Google, o Twitter ou o Facebook. Além de informações recolhidas através dos 

utilizadores norte-americanos, veio posteriormente a público um conjunto de ações de 

monitorização a líderes estrangeiros, mesmo de países aliados. A justificação 

apresentada foi a de que os fins justificaram os meios no que respeita a esforços de 

contra terrorismo. Contudo, tendo em conta o alcance dos meios tecnológicos ao seu 

dispor, existe um conjunto de transgressões que são facilmente identificados, como a 

violação das liberdades civis dos seus cidadãos, ou a possibilidade de obter segredos 

políticos e económicos de outros países. 
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 cit. Jerónimo, Ibid.: 1156. 
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 cit. Grande, Ibid.: 53. 
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 Fonte: The Guardian, 2013 [Em linha] (Disponível em: 
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II. O DAY-AFTER DA GUERRA FRIA E A ABERTURA DA “CAIXA DE PANDORA” 

 

Vinte e cinco anos após da queda do Muro de Berlim em 1989 e do início do 

colapso da URSS em 1989, o acontecimento que preconizou o fim da Guerra Fria e, 

como consequência, o fim de um sistema de poder bipolar considerado relativamente 

estável e duradouro por alguns académicos, para que tal tivesse ocorrido muito 

contribuiu uma série de decisões e ações em cadeia despoletada por Mikhail 

Gorbachov98 que, a par com um conjunto de ações dos EUA99, provocou o caos nas 

relações internacionais, mesmo não sendo essa a sua intenção100. Embora as razões 

para o colapso da URSS sejam complexas, diversas e o resultado da ação de múltiplos 

atores, os acontecimentos foram também influenciados pelas conjunturas existentes a 

nível interno e externo, principalmente no que respeita aos sistemas económicos 

vigentes e a falta de qualidade de vida com que a generalidade das populações se 

deparava, na URSS em particular e na Europa de Leste em geral.  

 

Como afirmam Brown e Ainley101, “as sociedades do socialismo real provaram 

ser incapazes de acompanhar as sociedades capitalistas liberais no fornecimento de 

bens de consumo e os seus cidadãos mostraram-se cada vez menos dispostos a aceitar 

que o regime de partido único pudesse substituir um governo genuinamente 

representativo. Estes regimes acabaram por entrar em colapso e foram substituídos 

por sistemas políticos que são, pelo menos em princípio, democratas liberais”.  

 

Houve várias interpretações quanto a algumas teorias, então em vigor, das 

relações internacionais após a queda do império soviético. Por exemplo, o final da 
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 Político soviético que liderava a URSS na década de 1980 e decidiu empreender diálogo com as 
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Guerra Fria foi preconizado por Francis Fukuyama como o “fim da História”102, no 

sentido em que os ideais liberais iriam prevalecer sem contestação, o que em parte 

acabou por acontecer pelo menos no que respeita à supremacia global da economia 

de mercado. Para o autor Samuel Huntington os conflitos ideológicos seriam 

substituídos por conflitos civilizacionais103 e, embora identifique sete civilizações 

diferentes, refere em específico a situação de três civilizações que poderia ser a causa 

de potenciais problemas: o declínio do Ocidente, a ascensão da China e a instabilidade 

do Islão104. 

 

Com o fim da URSS em 1991 e o balanço do poder militar a pender fortemente 

para o lado dos EUA, a China a recuperar de anos de isolamento económico, a Europa 

ainda firme na sua aliança com o poder americano, muitos concluíram que o mundo ia 

permanecer unipolar por muito tempo105. Apesar de a década de 1990 não ter sido 

pacífica106, houve a tentativa de uma nova abordagem à política externa norte-

americana, desta feita mais concentrada em assuntos económicos, havendo a 

preocupação para encontrar novos mercados, o que foi feito com sucesso se for 

considerada a adesão da China à Organização Mundial do Comércio em 2001107.  

 

Com efeito, as ondas de choque provocadas pelo fim da Guerra Fria tiveram 

como consequência a difusão do poder e, se for tido em conta o aparecimento de 

novos atores, estatais e não-estatais, que beneficiaram do desenvolvimento 

tecnológico das últimas décadas para fazer valer as suas intenções, a conjuntura atual 

é facilmente explicada.   
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 Uma ideia que foi expressa pelo autor no artigo The End of History em 1989 escrito para a revista 
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Para Joseph Nye108, atualmente “o poder distribui-se pelo mundo num padrão 

que se assemelha a um complexo jogo de xadrez tridimensional. No tabuleiro superior, 

o poder militar é em grande medida unipolar e é provável que os Estados Unidos 

mantenham a sua supremacia durante algum tempo. Contudo, no tabuleiro central é 

multipolar há mais de uma década, com os Estados Unidos, a Europa, o Japão e a China 

como principais jogadores (…). O tabuleiro inferior é o reino das relações 

transnacionais que atravessam fronteiras que se encontram fora do controlo 

governamental, e que incluem intervenientes não-estatais como banqueiros (…), 

terroristas (…) ou piratas informáticos (…). Neste tabuleiro inferior, o poder encontra-

se vastamente difundido”. Um grau de polarização que se traduz na incapacidade das 

lideranças políticas, nacionais e internacionais, em encontrar soluções para a 

pacificação do ambiente internacional. 

 

De facto, o crescimento económico da China trouxe prosperidade à região mas 

também aumentou as tensões, confirmando, de acordo com alguns teóricos, o facto 

de a transferência de poder provocar a instabilidade. Ao mesmo tempo, os 

acontecimentos do 11/09 trouxeram o fim ao período do pós-Guerra Fria e, após uma 

década e meia de conflitualidade ininterrupta, despoletada principalmente por 

intervenções militares de legitimidade duvidosa, e uma crise económica e financeira 

mundial - situações que abalaram fortemente os ideais ocidentais neoliberais -, as 

preocupações com a segurança encontram-se no topo das prioridades dos governos e 

dos cidadãos. 

 

Para Catarina Mendes Leal109, ao abordar o contexto internacional atual, 

“assiste-se à reconfiguração de uma nova ordem internacional, já não a do pós-Guerra 

Fria, nem a do pós-11/09, mas a do pós-crise financeira de 2008 [em que se está] 

perante um sistema internacional caracterizado pela emergência de novas potências, 

atores, poderes, ameaças, riscos, conflitos e desafios”. Ao que se acrescenta um clima 

de volatilidade crescente provocado pelas revoltas da Primavera Árabe, 
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nomeadamente no Egito e Síria, a relação de Israel com os países vizinhos e as suas 

intervenções amiúde na Faixa de Gaza, bem como as recentes ações da Rússia na 

Ucrânia e dos extremistas islâmicos do autointitulado Estado Islâmico do Iraque e do 

Levante (EIIL). Neste sentido, verifica-se a importância em definir o conceito de 

segurança, um dilema que causa controvérsia nos meios académicos, bem como nas 

elites políticas e militares. 

  

II.1. Dilema de Segurança 

 

O dilema de segurança é um conceito intimamente ligado à dúvida existencial 

que pende sobre todas as relações humanas, especialmente aquelas que têm lugar na 

arena da política internacional e, segundo algumas vertentes dos estudos de segurança 

internacional, é mais importante para os estudos de segurança do que alguma vez 

foram a guerra ou a estratégia110. O que é a segurança? Sendo certo que não há 

segurança em termos absolutos, e tendo em conta o facto de não existirem sistemas 

perfeitos, a definição do termo influencia o sentimento de segurança – seja entre 

países ou nas sociedades que os compõem.  

 

É o carácter ambíguo do conceito que provoca a conflitualidade, porque a 

prioridade de uns não é a de outros e vice-versa. Ao mesmo tempo, existe sempre a 

possibilidade de haver Estados que não aceitam o status quo vigente. Por outro lado, é 

também possível que o sentimento de insegurança aumente sem que haja qualquer 

justificação para o efeito visto que, em termos de segurança ou defesa nacional, certas 

decisões ou movimentações de alguns países, embora inocentes, podem ser 

interpretadas por terceiros como uma provocação. A decisão dos EUA em invadirem o 

Iraque sem haver consenso no seio da ONU111 levou a que outras potências, 

nomeadamente a China e a Rússia, se sentissem livres para agir fora das regras ditadas 
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pelo Direito Internacional

espiral de insegurança pelas ações unilaterais dos Estados, o equívoco gerado entre 

aquilo que são intenções e capacidades também pode ser um fator de insegurança. E, 

pelo facto de o sistema não ser perfeito, os países têm de garantir a sua integridade 

territorial no máximo das suas possibilidades, ou seja, quanto maior for o sentimento 

de insegurança mais atenção será prestada ao reforço das capacidades estratégicas de 

cada país (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1: 10 maiores orçamentos militares de 2013
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aumentar o grau de segurança se os Estados cooperarem entre si. O facto de os países 

competirem não implica que entrem em conflito. 

 

Em termos abstratos, o conceito de segurança está intimamente ligado com o 

de ameaça, ou seja, para a definir há que ter em conta apenas aquilo que a coloca em 

causa. A segurança, percecionada como um sinónimo de acumulação de poder, é 

entendida como um bem para adquirir ou manter; a prossecução do poder é pensada 

como um caminho para a segurança, estando ao mesmo tempo relacionada com o 

conceito de sobrevivência; quando um assunto representa uma ameaça real para a 

sobrevivência de um objeto referente como, por exemplo, a ameaça à existência de 

um estado, há uma relação direta entre ambos; ou seja, mais poder equivale a um 

maior grau de segurança é alcançada pelos diferentes atores114.  

 

No contexto das relações internacionais, a condição existencial de incerteza 

significa que os governos nunca têm a certeza absoluta acerca dos atuais e futuros 

motivos e intenções daqueles que têm capacidade de os prejudicar do ponto de vista 

militar. Nesta fase, encontram-se numa situação de incerteza que não conseguem 

resolver e na qual o dilema de segurança é sustentado; uma situação determinada por 

um fator material, pelo facto de não ser possível distinguir entre armas ofensivas e 

defensivas, e um fator psicológico, uma dinâmica a que se chama de problema de 

mentes115. Estes dois fatores conjugados podem transformar-se num problema pois, se 

há incapacidade de os decisores perceberem inteiramente o que vai na mente dos 

seus homólogos de outros estados se juntar a falta de discernimento, é possível que 

existam erros de cálculo com consequências imprevisíveis116. 

 

A insegurança é mantida em níveis comportáveis através do equilíbrio de poder 

e da guerra entre estados. Não havendo supremacia total de um país em todos os 
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domínios, vão sempre existir forças contrárias a contrabalançar que garantem alguma 

estabilidade ao sistema. Por outro lado, a guerra também pode servir para reorganizar 

e preservar o sistema117. No entanto, o clima de conflitualidade atual não é sinónimo 

de anarquia, existem situações para as quais as intenções dos Estados convergem, 

como por exemplo a necessidade de garantir a segurança do transporte de 

mercadorias por via marítima ou o combate ao terrorismo internacional.  

 

Uma das perspetivas sobre o que deve ser considerado um assunto de 

segurança refere a necessidade de a análise se focar em assuntos relacionados com 

conflitos armados e, nesse âmbito, na ameaça e uso da força militar. Segundo os 

defensores desta visão, o facto de a análise transbordar para outras áreas que não 

estas pode fazer com que deixe de haver coerência do conceito de segurança e, nesse 

sentido, limitar a sua utilidade analítica. De um outro ponto de vista, tendo em conta o 

facto de a segurança dever incidir sobre a proteção de ameaças, alguns teóricos focam 

questões como sistemas de saúde fracos, a falta de saneamento básico, ou o fraco 

controlo sobre saúde pública, por serem tão importantes para a segurança as 

sociedades como a ameaça de conflitos armados, pelo que, segundo entendem, deve 

haver uma abrangência maior sobre o que deve ser considerado como um assunto de 

segurança118. 

 

Por último, verifica-se que o dilema de segurança é uma situação estratégica de 

dois níveis nas relações entre estados e outros atores, em que cada nível tem um 

dilema correspondente. O primeiro nível consiste num dilema de interpretação acerca 

dos motivos, intenções e capacidade de terceiros. O segundo deriva do primeiro e 

trata-se de um dilema de resposta sobre a forma mais racional de responder ou reagir. 

Quando os líderes resolvem o seu dilema de resposta de uma forma que cria uma 

espiral de hostilidade mútua, quando nenhum o pretendia, a situação evoluiu para o 

que é chamado de paradoxo de segurança. O paradoxo de segurança é provocado por 

dois ou mais atores que aumentaram a tensão existente através das suas palavras ou 
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ações, quando apenas pretendiam melhorar a sua segurança, resultando no fim o seu 

contrário. No contexto atual do ambiente sociopolítico internacional, associado ao 

impacto dos novos riscos globais, a insegurança deve ser entendida como a 

consequência de uma variedade maior de ameaças do que apenas a violência militar, 

devendo contemplar uma variedade maior de objetos do que apenas estados 

soberanos119. 

 

II.2. Algumas Teorias 

 

Pelo facto de constituir um dilema, a segurança transformou-se num conceito 

contestado, e o seu significado tem sido alargado no sentido de incluir aspetos não só 

militares, mas também políticos, económicos, sociais e ambientais e, nesse sentido, o 

próprio dilema de segurança tornou-se num foco de conflito entre Estados. Existem 

argumentos divergentes acerca da tensão entre segurança nacional e internacional, 

em consonância com os diferentes pontos de vista acerca do significado da 

globalização para o futuro da segurança internacional.  

 

Como afirma Barry Buzan120, no caso da segurança, “a discussão tem a ver com 

a busca da libertação da ameaça e, quando a discussão está inserida no contexto do 

sistema internacional, a segurança está relacionada com a capacidade de os estados e 

as sociedades manterem a sua identidade independente e a sua integridade 

funcional”. As várias teorias das relações internacionais existentes têm um ponto 

comum: todas elas abordam os relacionamentos de conflitualidade existentes no 

sistema internacional. A diferença é a forma como encaram o próprio sistema. Em 

última análise, o estudo da segurança é importante porque implica mais estabilidade 

para as sociedades; questionar a forma como a segurança pode ser alcançada implica 

não só o facto de se conhecer o significado de segurança nas diferentes partes do 
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mundo mas, ao mesmo tempo, ter presente de que existem atores que, por ações 

conscientes, podem moldar o futuro de acordo com os seus interesses. 

 

A disciplina de relações internacionais surgiu com o internacionalismo liberal 

pelo facto de, na perspetiva desta escola, o seu estudo ser considerado como 

promotor da paz, no sentido em que a educação serve como um meio para combater a 

principal causa para a conflitualidade, a ignorância121. Esta corrente, também 

conhecida como idealista, foi influenciada pela devastação causada pela I Guerra 

Mundial122 e teve Woodrow Wilson123 como principal precursor, para quem só os 

regimes democráticos poderiam garantir relações pacíficas entre os países, 

concebendo o conceito de segurança coletiva, em que a paz de um Estado é 

assegurada pela paz do outro.  

 

Foi neste ambiente que a Sociedade das Nações foi criada, para promover a paz 

e a autodeterminação nacional, embora sem o apoio dos EUA por falta de apoio 

político por parte do Congresso norte-americano aos planos do, então, Presidente 

Wilson124. Ao mesmo tempo, o desejo de vingança contra a Alemanha por parte de 

alguns países europeus125 levou a que muitas das propostas de Wilson não fossem 

aprovadas, o que veio a provocar graves desequilíbrios na Europa.  

 

O “fim da ilusão” foi registado por E.H. Carr em 1939 numa obra126 em que 

designou o internacionalismo liberal como utopia, apresentando o realismo como 

contraste a uma visão liberal das relações entre estados. No entender do autor, “a 
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doutrina liberal da harmonia de interesses mascara o verdadeiro conflito que existe 

nas relações internacionais e que decorre entre ricos e pobres, [onde a escassez é a 

variável principal da equação pois] as coisas boas da vida não existem em quantidade 

suficiente para todos. Aqueles que as têm querem mantê-las e, por consequência, 

promovem políticas de lei e ordem para tentar ilegalizar o recurso à violência. Os 

pobres, por seu lado, não têm esse respeito pela lei e não seria razoável que o 

tivessem, porque é a lei que os mantém onde estão, sob domínio dos ricos”127.  

 

De facto, a Sociedade das Nações falhou na garantia da segurança coletiva ao 

revelar a sua incapacidade em reconhecer a mudança no sistema internacional e, 

nesse sentido, contribuiu para o aumento do risco de guerra. Entre 1939-45 tem lugar 

a II Guerra Mundial e, após alguns ajustamentos no final da década de 1940, surge o 

período designado como Guerra Fria, altura em que o realismo se tornou a escola de 

pensamento dominante nas relações internacionais, cuja análise identificava a guerra 

e os conflitos violentos como recursos perpétuos nas relações entre estados que se 

estendiam ao longo da história humana. No período a seguir à IIGM surgiu uma nova 

abordagem realista do sistema internacional através de Hans Morgenthau128, para 

quem o fundamento do realismo residia não na escassez, um produto da condição 

humana, mas no pecado, um produto da natureza humana.  

 

A par de Carr e Morgenthau, Raymond Aron129 e Henry Kissinger130 são 

considerados os pais do realismo, partilhando entre si uma conceção ética do poder, 

em que o poder não é uma virtude, é um facto, cuja visão que partilhavam tinha sido 
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em muito influenciada pelo facto de terem assistido ao efeito dos dois grandes 

conflitos mundiais do século XX.  

De acordo com o realismo clássico, porque o desejo para ter mais poder está 

enraizado na natureza imperfeita da humanidade, os estados estão continuamente 

comprometidos no aumento das suas capacidades. O que é permitido por não haver 

qualquer autoridade acima dos estados e, em última instância, é o seu instinto de 

sobrevivência a prevalecer. 

 

O debate regressou com o fim da Guerra Fria, onde alguns viram o fim do 

intenso confronto ideológico entre as duas grandes potências da época e respetivos 

aliados como um ponto de viragem muito importante na história do sistema 

internacional. A sua visão otimista considerava ser a altura ideal para a cooperação 

entre indivíduos e sociedades no sentido de construir uma sociedade global pacífica. 

Apesar de o fim da Guerra Fria ter permitido inicialmente uma relação nova e mais 

cooperativa entre as grandes potências, os realistas continuaram a considerar a sua 

visão como a melhor abordagem à segurança internacional, tendo como base o 

argumento de que seria apenas uma harmonia temporária131. 

 

Para os neorrealistas, o tempo de estabilidade e paz proporcionadas pela 

estrutura de poder bipolar tinha desaparecido com o fim da Guerra Fria, o que iria 

provavelmente provocar o regresso à política tradicional multilateral da balança de 

poder do passado132, na qual o nacionalismo extremista e as rivalidades étnicas iriam 

levar ao aumento generalizado da instabilidade e do conflito. O mesmo autor entende 

que, apesar de a política internacional não ser caracterizada por guerras constantes, há 

uma competição permanente pela segurança, sendo a guerra sempre uma 

possibilidade. Pode haver cooperação entre estados, mas esta cooperação tem limites 
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pois está constrangida pela lógica dominante da competição por segurança que 

nenhum tipo de cooperação pode eliminar133.  

 

Há uma certeza. O sistema internacional é anárquico porque não há nenhuma 

autoridade central com a capacidade de controlar o comportamento dos Estados que, 

por sua vez, reclamam soberania e vão inevitavelmente desenvolver capacidades 

ofensivas para se defenderem e alargarem o seu poder, o que os torna potencialmente 

perigosos entre si. Existem instituições internacionais como a ONU que, de alguma 

forma, servem para impedir que a anarquia degenere em caos. Contudo, a incerteza, 

que leva à falta de confiança, é inerente ao sistema. Por esse facto os Estados têm de 

estar sempre alerta, uma situação provocada por não saberem quais as intenções dos 

seus oponentes. Como os Estados defendem a sua soberania e independência, a 

necessidade de sobreviverem vai ser a força motriz a influenciar o seu 

comportamento. Embora os Estados, em princípio, tomem as suas decisões com base 

em análises racionais e apoiadas em factos, haverá sempre lugar para que aconteça 

um erro de cálculo e, num mundo de informação imperfeita, adversários potenciais 

vão ter sempre um estímulo para deturparem as suas capacidades e deixarem os seus 

rivais na dúvida, o que pode levar ao equívoco sobre os interesses reais do Estado134. 

 

Em contraponto ao realismo e suas derivações, existem as abordagens 

alternativas, como a teoria construtivista, para a qual o papel do Estado ainda é 

considerado como central no SI. Contudo, ao contrário dos realistas, sustenta o facto 

de as estruturas fundamentais da política internacional serem, além de materiais, um 

produto de relações sociais sustentadas por uma partilha de perceções, expetativas e 
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conhecimentos. Um contributo importante da teoria construtivista é ajudar a 

compreender as mudanças estruturais e, nesse sentido, perceber onde são criados 

pontos de convergência ou divergência entre os atores, o que contribui para entender 

onde e entre quem podem surgir conflitos.  

 

Um dos seus principais autores é Alexander Wendt, que concebe três sistemas 

de abordagem às RI. O Hobbesiano, anárquico e entendido como um jogo de soma 

zero, onde existe apenas um vencedor. O Lockeano, onde continua a existir 

competição e conflito, mas com certas regras. Por fim, o Kantiano, em que os atores 

têm uma relação de cooperação, podendo até haver conflitos, mas sem violência de 

qualquer tipo135. Esta última teoria absorve conceitos de outras teorias; há uma 

conceção normativa da realidade e sem grande carga moral ou ética, sendo as normas 

apenas preceitos para a adequação a determinada realidade, considerando que, por si 

só, o Estado não é um produtor eficaz de segurança. Para esta escola das relações 

internacionais, é importante haver uma cultura estratégica. A análise teórica desta 

escola das relações internacionais parte do pressuposto que diferentes atores têm 

perspetivas diferentes sobre o mesmo objeto e, para haver entendimento entre 

ambos, há que perceber a origem identitária da parte contrária, pois só assim a 

aceitam e, dessa forma, evitam qualquer relação conflitual136.  

 

A par do construtivismo, há ainda um conjunto de correntes de pensamento 

englobadas nos chamados estudos críticos de segurança, tendo em comum entre si, 

entre outros, o desejo de concetualizar a segurança de outra forma para que se retire 

a ênfase dada ao Estado como ator do sistema internacional, se não único, pelo menos 

principal. Enquanto as teorias clássicas se caracterizam por tentarem resolver os 

problemas de segurança dentro do atual sistema, os teóricos críticos focam a sua 

atenção na forma como se podem alterar as relações existentes ao nível social, político 

e institucional, com abordagens alternativas e alargadas da segurança. Para estas 

correntes de pensamento, o foco na tensão entre segurança nacional e internacional 

                                                           
135

 Wendt, 1999. 
136

 Williams, Ibid.: 64. 



 

ignora as mudanças fundamentais que têm ocorrido na política mundial, defendendo 

que a segurança deve ser procurada ao 

riscos e ameaças associados ao processo de globalização atual, como por exemplo o 

terrorismo internacional, o colapso do sistema monetário global, as alterações 

climáticas globais, conflitos cibernéticos ou o 

2.2). 

 

Figura 2.2: A alteração da estrutura de análise dos 
da Guerra Fria para o pós

Fonte: Buzan e Hansen, 2009. 
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líderes políticos relativamente à segurança internacional e global. Num mundo onde 

existe uma crescente diversidade, desconfiança e incerteza, a procura de uma 

sociedade global mais cooperante entre si permanece em conflito com as fortes 

pressões que pendem sobre os Estados e outras comunidades políticas.  

 

Tendo em vista as várias dimensões que compõem o espaço cibernético e, ao 

mesmo tempo, a preocupação crescente com a sua segurança à luz de acontecimentos 

recentes, para o propósito do trabalho em curso escolheu-se a abordagem à segurança 

preconizada pela Escola de Copenhaga (EC). 

 

A EC emergiu do Conflict and Peace Research Institute137 (COPRI) de Copenhaga 

e desenvolveu um conjunto de conceitos para repensar a segurança, especialmente 

através das suas noções de segurança da sociedade e de securitização. Os seus 

principais impulsionadores foram Barry Buzan e Ole Waever138. Esta escola inovadora 

das relações internacionais alargou a definição de segurança ao englobar cinco 

vertentes de segurança diferentes: militar, política, social, económica e ambiental. 

Com o seu modelo de securitização, a EC examina a forma como um assunto específico 

é transferido do processo político para a agenda de segurança, permitindo que 

assuntos exteriores à esfera militar sejam incluídos nos estudos de segurança e, ao 

mesmo tempo, continua a demonstrar uma visão coerente do conceito de 

segurança139.  

 

Como referido anteriormente, a segurança tem a ver com sobrevivência, 

estando em causa quando um assunto é apresentado como uma ameaça real a um 

objeto referente, tradicionalmente o Estado, que incorpora o governo, o território e a 

sociedade. A dinâmica de qualquer uma das cinco categorias gerais da segurança 

mencionadas é determinada por atores securitizadores e objetos referentes. Os 

primeiros são atores que securitizam assuntos ao reclamar a existência de uma 
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ameaça real a determinado objeto referente, os quais – entre outros - podem ser 

agentes políticos, burocracias, corporações ou grupos de pressão. Quanto aos objetos 

referentes, são coisas que são vistas como estando realmente ameaçadas e que têm 

uma reivindicação legítima para sobreviver. Neste caso, os objetos referentes e o tipo 

de ameaças à sobrevivência que enfrentam variam através dos setores de segurança, 

podendo ser o Estado (segurança militar), a soberania nacional ou uma ideologia 

(segurança política), economias nacionais (segurança económica), identidades 

coletivas (segurança da sociedade140), e espécies ou habitats (segurança ambiental)141.  

 

A segurança da sociedade está relacionada com a capacidade de uma 

sociedade para manter a sua identidade sob ameaças possíveis ou reais e, nesse 

sentido, a sociedade é o seu objeto referente, enquanto para os restantes quatro 

setores de segurança, o seu objeto referente é o Estado142. A abordagem multissetorial 

da EC acarreta o risco de se perder o sentido do termo pela visão alargada que tem da 

segurança e, nesse sentido, concebeu um modelo de securitização com o fim de 

contribuir com uma base analítica para os estudos de segurança. A teoria de 

securitização é desenvolvida como base num processo ao longo do qual um assunto 

passa por três estádios de evolução, em que qualquer questão pode ser não-politizada, 

politizada e securitizada, podendo ainda haver a regressão do assunto novamente para 

o universo da política “normal” através de um processo de des-securitização (Figura 

2.3).  

 

Um assunto é não-politizado quando não é uma questão para a ação do Estado 

e não é incluído no debate público. Um assunto torna-se politizado quando é 

introduzido no debate público e tratado dentro dos padrões habituais do sistema 

político. Um assunto politizado faz parte da política pública, requerendo nesse caso 

uma decisão governamental e alocação de recursos ou, mais raramente, alguma outra 

forma de governação comum. Um assunto é transferido para o setor securitário 
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importantes no modelo de securitização. O processo de securitização é 

tendencialmente dominado por atores poderosos que beneficiam de posições 

privilegiadas e, ao mesmo tempo, o sucesso do movimento de securitização depende 

do poder e influência do ator securitizador, resultando daí o facto de frequentemente 

ser incorporado pelo Estado e as suas elites. Atualmente, a EC considera a 

incorporação do conceito de macro securitizações na sua teoria, no que respeita à 

utilização de um discurso de securitização aplicado à política internacional143. 

 

O ator securitizador conclui a segunda etapa de securitização com sucesso 

quando consegue convencer com êxito uma audiência relevante144que sob um 

determinado objeto referente pende uma ameaça real, pois só nessa altura se podem 

impor medidas excecionais. No caso das democracias, por causa da aceitação da 

urgência da ameaça real à segurança, os eleitorados toleram a utilização de 

contramedidas fora dos limites normais dos procedimentos políticos. Um ponto 

central às duas etapas do processo de securitização é a importância do “ato de 

discurso”, definido como a representação discursiva de um determinado assunto como 

ameaça real à segurança, considerado pela EC como o ponto de partida do processo de 

securitização. Um assunto pode ser transformado numa questão de segurança 

somente através do ato de discurso, mesmo não representando uma ameaça real em 

termos materiais145. O que constitui uma ameaça real é uma questão subjetiva, 

dependendo bastante de um entendimento comum do que representa um perigo para 

a segurança, sendo esta uma das principais críticas com a qual esta escola de relações 

internacionais é conotada. 

 

A EC não considera o ato de securitização como positivo ou necessário para 

tratar de um assunto específico. Ao invés, argumenta que as sociedades devem, tanto 

quanto for possível, funcionar no domínio habitual da política, onde os assuntos 

podem ser debatidos e tratados dentro dos padrões normais da politização. Neste 
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sentido, o processo de des-securitização torna-se importante para reintroduzir uma 

questão num nível político normal, prevenindo assim os riscos para a sociedade e o 

abuso de autoridade. Uma situação que é possível de aplicar ao nível supranacional, 

onde a des-securitização de um assunto pode ajudar a diminuir o nível de 

conflitualidade entre Estados, sendo neste caso importante a intervenção de terceiros 

que sirvam de mediadores146. 

 

II.3. A Securitização do Ciberespaço 

 

Verifica-se atualmente um aumento da regulação nas redes computorizadas 

através de controlos digitais, com a vigilância a ser justificada pela utilização de um 

discurso de securitização. A dimensão da segurança nacional passou a englobar o 

ciberespaço, tendo em conta o potencial impacto que uma rutura das redes poderia 

ter na sociedade, na economia, nas forças armadas e nos governos. Tendo como base 

as três etapas do processo de securitização, é possível adaptar a teoria às redes 

computorizadas através da introdução de um discurso de segurança nacional nos 

debates sobre redes computorizadas, a prova de que o discurso foi aceite por uma 

audiência, e a promoção ou a absorção de respostas restritivas com o intuito de 

aumentar a segurança. 

 

A primeira etapa serve para criar uma nova realidade no campo da segurança, 

ou pelo menos a aceitação da validade da ameaça, pois é isso que permite aos agentes 

políticos a adoção de medidas extraordinárias. A capacidade de um ator para 

securitizar com sucesso um assunto está intimamente ligada à sua posição. Por um 

lado, as forças militares e de segurança estão no lugar ideal para que o discurso seja 

aceite. Por outro, é possível identificar a política de cibersegurança de um governo 

como o veículo ideal para legitimar um movimento de securitização. A terceira fase do 

processo é “a avaliação de como a securitização pode ser aplicada em termos da 
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promoção da segurança nacional acima de todas as considerações, incluindo as 

liberdades civis, é a terceira fase do processo”147. 

 

A teoria da securitização estabelece a cibersegurança como um setor distinto 

com um conjunto específico de ameaças e objetos referentes. O conceito de 

cibersegurança surgiu na agenda do pós-Guerra Fria como resposta a uma mistura de 

inovações tecnológicas e alteração de condições geopolíticas. Foi um termo 

inicialmente utilizado por cientistas da computação no início da década de 1990 para 

realçar um conjunto de inseguranças relacionadas com o funcionamento de 

computadores em rede. Contudo, deixou de ser uma conceção de carácter puramente 

técnico de segurança computacional quando se começou a insistir no facto de as 

ameaças resultantes de tecnologias digitais poderem ter consequências devastadoras 

para a sociedade148.  

 

No decorrer da década de 1990 estes avisos foram sendo cada vez mais 

validados por influentes políticos norte-americanos, empresas privadas e pela 

comunicação social, com referências à possibilidade de ocorrência de catástrofes 

digitais e a “armas de disrupção em massa” como ameaças graves ao mundo ocidental. 

Os eventos do 11/09 aumentaram ainda mais a atenção prestada a computadores, 

tecnologia informática e segurança, especialmente a questão de proteção de 

infraestruturas consideradas críticas para o funcionamento das sociedades 

contemporâneas, vigilância eletrónica, pirataria informática para fins terroristas, bem 

como a utilização da Internet como uma plataforma em rede para comunicação contra 

Estados149. 

 

Um exemplo de ato de discurso das questões cibernéticas, foi a referência do 

Presidente Obama – ainda como candidato durante a campanha presidencial de 2008 - 
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às infraestruturas de informação como um bem estratégico, em que colocou a Internet 

como um assunto prioritário para os militares, enquadrando o assunto como algo 

essencial para a segurança e defesa nacional150.  

 

Fora dos EUA, regimes “não democráticos” têm procurado insistentemente 

bloquear o acesso dos seus cidadãos a partes da Internet consideradas como ameaça à 

estabilidade política e da sociedade151. Mais recentemente, os ataques digitais em 

larga escala de 2007 a instituições públicas e privadas da Estónia, em resposta a uma 

decisão governamental de remover um memorial da II Guerra Mundial, foram 

classificados como a primeira guerra do ciberespaço. Como resposta, a OTAN 

identificou a proteção de sistemas de informação como uma componente crucial de 

transformação das suas forças152. 

 

Estabelecer algo como um problema de segurança e não o definir como tal tem 

consequências significativas, pelo facto de dotar o problema com um estatuto e 

prioridades que os problemas não-securitários não têm. Nesse sentido, foram dados 

passos importantes com o intuito de transpor com sucesso a agenda da securitização 

para a cibersegurança, tais como a constituição da Comissão para a Proteção das 

Infraestruturas Críticas153 (CPIC) por parte de Bill Clinton em 1996, o lugar de destaque 

dado ao setor da cibersegurança com a sua localização dentro do Departamento de 

Segurança Interna dos EUA, a formação da estratégia nacional para defender o 

ciberespaço em 2003 por parte do Presidente Bush154 ou a criação em 2008 do Centro 

de Ciberdefesa da OTAN155.  
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Não é plausível manter uma visão isolada da cibersegurança relativamente aos 

outros setores da segurança pelo facto de as tecnologias de informação e comunicação 

serem o fator comum subjacente ao qual estão destinados a convergir todos os 

setores da segurança. Em países como a China, Singapura ou Myanmar, a securitização 

do acesso à Internet é legitimada por referências à segurança do regime e das 

identidades culturais nacionais. As complexas ligações entre interesses comerciais, as 

preocupações relativas à proteção de pirataria informática, e os apelos 

governamentais para vigilância e recolha de dados, provocam batalhas decisivas entre 

múltiplos atores que representam a segurança política, da sociedade, privada e 

corporativa. Este conjunto de objetos referentes, atores securitizadores em 

competição entre si e múltiplas constelações de ameaças, podem dar a impressão de 

um setor desarticulado preenchido por discursos incompatíveis. No entanto, é possível 

desenvolver um quadro teórico que facilita a compreensão das ligações entre estes 

discursos, bem como as implicações políticas e normativas de classificar assuntos 

cibernéticos como problemas de segurança em vez de outros de carácter político, 

económico, criminal ou puramente técnico.  

 

É necessário localizar e identificar a cibersegurança como um setor particular 

no campo mais alargado que são os estudos de segurança. Nesse sentido, é necessário 

perceber quais as ameaças e objetos referentes que caracterizam a cibersegurança e o 

que a distingue dos outros setores de segurança. O conceito de segurança nacional 

provou a sua estabilidade pelo facto de estar ligado ao princípio de soberania do 

Estado que, por sua vez, oferece uma determinação forte para questões de identidade, 

ordem e autoridade156. A segurança, na forma de modalidade política da segurança 

nacional157, é tão resistente como o Estado, nenhum dos dois é incontestável, ambos 

dependem de práticas políticas e académicas para a reprodução da sua posição e, 

deste modo, a questão é se o discurso da cibersegurança reforça o Estado-nação como 

objeto referente, de que modo a responsabilidade individual é articulada para aferir – 
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ou enfrentar – a segurança coletiva e a autoridade, e se isso articula o entendimento 

das políticas de segurança em si mesmas158.  

 

Encontra-se num relatório de 1991159 uma das primeiras referências à 

cibersegurança, onde a segurança foi definida como a proteção contra a divulgação 

não pretendida, modificação ou destruição de dados num sistema, e do sistema em 

si160. O mesmo relatório indica que a segurança abrange aspetos técnicos e humanos, 

nos quais se incluem componentes de procedimentos, administrativas, pessoais e de 

instalações físicas relevantes161. As ameaças à cibersegurança não são apenas o 

resultado de agentes intencionais, mas também de carácter sistémico, sendo as 

mesmas definidas como a segurança do ciberespaço ligada à fiabilidade inerente aos 

computadores e aos sistemas de informação162. A segurança dos sistemas 

computacionais não seria qualificável como um conceito de segurança segundo os 

critérios enunciados pela EC, mas, ao ser transformada em segurança cibernética é 

efetuada a ligação ao discurso da securitização, o qual é desenvolvido em específico na 

área da segurança nacional163.  

 

A EC defende que os setores de segurança são definidos pelas formas 

específicas nas quais “subformas” distintas ou gramáticas de securitização ligam 

objetos referentes, ameaças e atores securitizadores164. De acordo com Hansen e 

Nissenbaum, é possível associar três modalidades específicas ao setor da segurança 
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cibernética e, embora outros setores possam exibir características que de alguma 

forma se assemelhem a estas, a sua intensidade e ação recíproca são próprias. 

 

Uma das modalidades é a híper-securitização, e talvez a que caracteriza melhor 

o discurso de securitização da cibersegurança, um conceito utilizado para descrever 

uma expansão da securitização para lá de um nível normal de ameaças e perigos, 

definindo a tendência tanto para exagerar no nível ou número de ameaças, como para 

recorrer a contramedidas excessivas165. Através desta modalidade, aplicada ao setor 

cibernético, é possível identificar a forma como o discurso da cibersegurança articula 

ciberdesastres multidimensionais, que reúnem uma longa lista de ameaças sérias166. 

Contudo, a ausência de antecedentes de magnitude semelhante ou por se tratar de 

uma área embrionária e revolutiva, como será mais elaborado no capítulo seguinte, 

cria uma certa ambiguidade no discurso de cibersegurança e, nesse sentido, o impacto 

das ameaças pode fazer com que o discurso seja suscetível a algumas acusações de 

exagero. Nesse caso, pode provocar o efeito contrário ao desejado e, em última 

análise, existe a possibilidade de se ignorar os avisos sobre os riscos cibernéticos, com 

potenciais consequências desastrosas por não haver medidas equilibradas de 

precaução. 

 

As práticas diárias de segurança fazem parte de uma segunda modalidade do 

discurso da cibersegurança, sendo consideradas como os meios utilizados pelos atores 

securitizadores, incluindo os do setor privado, para mobilizarem as experiências dos 

indivíduos de duas formas. A primeira é assegurar a parceria dos indivíduos, e a sua 

complacência, no sentido de garantir a segurança da rede. A segunda é utilizada para 

fazer os cenários da híper-securitização mais plausíveis, ao ligar elementos no cenário 

de desastre a experiências familiares do quotidiano. Por último, encontra-se a 

modalidade do tecnicismo167, um espaço próprio para o discurso técnico e especialista 
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criado pela forte ênfase no hipotético no campo das securitizações cibernéticas168. A 

securitização e tecnicização em simultâneo do discurso da cibersegurança servem para 

prevenir a sua politização, contudo, é precisamente através de um discurso racional e 

técnico que a securitização pode ocultar as suas próprias raízes políticas. Como 

sugerem as autoras, o tecnicismo é, tal como a securitização, “um ato de discurso 

utilizado para provocar reações, em vez de uma mera descrição, que constrói um 

assunto como baseado em conhecimento técnico e especialista e, ao mesmo tempo, 

propõe uma agenda neutral em termos políticos - e normativos - apresentada pela 

tecnologia”169.  

 

• Caso de Estudo 2: A Retaliação Online 

Os acontecimentos na Estónia em 2007, já antes referidos, podem ser 

apontados como o ponto de partida para uma “corrida às armas cibernéticas” ao nível 

global. No início desse ano foi anunciada a intenção do governo da Estónia em “mudar 

um memorial [alusivo] aos mortos [do exército russo] no decurso da [II Guerra 

Mundial], da sua localização em Tallinn170, para o principal cemitério da cidade”171. A 

repressão violenta da manifestação de jovens estónios de etnia russa a 27 de abril 

desse ano foi o ponto de partida para um conjunto de ataques que, segundo algumas 

opiniões, deviam ser equiparados a “atos de guerra”. Tudo começou com um conjunto 

de ações em sítios governamentais, como bloqueio no acesso ou desfiguração de 

fotografias de governantes, mas os acontecimentos passaram rapidamente para o 

domínio privado, quando deixou ser possível utilizar os serviços de multibanco e banca 

eletrónica do maior banco do país. Os ataques terminaram ao fim de três semanas, 

tendo as autoridades do país sido obrigadas a desligar a rede de Internet para 

minimizar o seu impacto. No ano seguinte, foi constituído o Centro de Excelência de 

Ciberdefesa Cooperativa (CECC) da OTAN, em Tallinn.  
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III. REVOLÓGICA 

 

A fusão das palavras que compõem o termo “Revolução Tecnológica” dá nome 

ao presente capítulo pelo facto de a evolução acelerada da tecnologia a que se assistiu 

nos últimos vinte anos, mais do que uma fase em que se utilizam novas tecnologias, 

representar uma rutura com o passado em todas as dimensões da vida quotidiana.  

 

O termo “tecnologia” deriva do grego “tecno”, que significa ofício ou arte 

prática, e “logia”, que implica o estudo e a razão172. A mudança para um novo 

paradigma tecnológico baseado em tecnologias de informação e comunicação, e que 

transportou as sociedades contemporâneas para o mundo digital, fez com que estas 

passassem a ser consideradas sociedades em rede. Atualmente, tudo e todos estão 

ligados, sendo possível trabalhar e socializar em rede. 

  

Para além das sinergias criadas entre a “ciência e [a] tecnologia nos domínios 

social, cultural, político e económico, [a esfera militar teve – desde sempre - uma forte 

influência no desenvolvimento de tais capacidades]. (…) A história das civilizações 

revela uma preocupação constante em desenvolver as mais variadas tecnologias 

militares para melhorar a capacidade de (…) vencer os inimigos. (…) [Para] a 

supremacia militar do Ocidente, (…) [muito terá contribuído] a prevalência do 

racionalismo e da metodologia da ciência, a disseminação livre do conhecimento e a 

secularização progressiva do Estado173, [uma situação que teve origem nas mudanças 

provocadas pela Revolução Industrial Inglesa com o advento da máquina a vapor e 

consequente transformação dos processos produtivos a partir no século XVIII]. A 

[relação] entre a ciência e tecnologia [intensificou-se no início do século XX e, a partir 

de então, verificou-se] que o poder de vencer e dominar militarmente depende de 

uma permanente supremacia [dos arsenais bélicos174], que só a ciência e a tecnologia 
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podem assegurar. A história dos EUA durante o século XX constitui o paradigma mais 

notável da profunda e crescente ligação entre ciência e guerra

Revolução Industrial no crescimento da população mundial e no aumento su

da produção e riqueza disponível (Figura 3.1), que teve como consequência a procura 

acentuada de reservas de combustíveis fósseis, o que também contribuiu para 

aumentar o clima de conflitualidade no sistema internacional.

 

Figura 3.1: A média anual de crescimento do PIB (GDP, na figura) mundial em energia e 

Fonte: Gail Tverberg, 2012 [
http://ourfiniteworld.com/2012/07/26/an

 

Para os adeptos das novas tecnologias, a evolução tecnológica vai resolver, 

num futuro próximo, os mais graves problemas com os quais a humanidade é 

confrontada, sejam as alterações climáticas, a extinção de espécies, a escassez de água 

potável ou a obtenção de recursos energéticos a custos reduzidos, em termos 

                                                          
175

 O desenvolvimento de novas tecnologias surgiu, frequentemente, do
desenvolvimento de capacidades do complexo militar
exemplo, da Internet. 
176

 cit. Santos, Ibid.: 44-5. 
177

 Em períodos selecionados desde o ano 1 D.C.

podem assegurar. A história dos EUA durante o século XX constitui o paradigma mais 

notável da profunda e crescente ligação entre ciência e guerra175”176

Revolução Industrial no crescimento da população mundial e no aumento su

da produção e riqueza disponível (Figura 3.1), que teve como consequência a procura 

acentuada de reservas de combustíveis fósseis, o que também contribuiu para 

aumentar o clima de conflitualidade no sistema internacional. 

al de crescimento do PIB (GDP, na figura) mundial em energia e 
em população177 

Fonte: Gail Tverberg, 2012 [Em linha] (Disponível em: 
http://ourfiniteworld.com/2012/07/26/an-optimistic-energygdp-forecast-to

data-since-1820/). 

Para os adeptos das novas tecnologias, a evolução tecnológica vai resolver, 

num futuro próximo, os mais graves problemas com os quais a humanidade é 

confrontada, sejam as alterações climáticas, a extinção de espécies, a escassez de água 

ão de recursos energéticos a custos reduzidos, em termos 

                   
O desenvolvimento de novas tecnologias surgiu, frequentemente, do trabalho de pesquisa e 

desenvolvimento de capacidades do complexo militar-industrial norte-americano, como é o caso, por 

Em períodos selecionados desde o ano 1 D.C. 

60 

podem assegurar. A história dos EUA durante o século XX constitui o paradigma mais 

176. O impacto da 

Revolução Industrial no crescimento da população mundial e no aumento substancial 

da produção e riqueza disponível (Figura 3.1), que teve como consequência a procura 

acentuada de reservas de combustíveis fósseis, o que também contribuiu para 

al de crescimento do PIB (GDP, na figura) mundial em energia e 

 

to-2050-based-on-

Para os adeptos das novas tecnologias, a evolução tecnológica vai resolver, 

num futuro próximo, os mais graves problemas com os quais a humanidade é 

confrontada, sejam as alterações climáticas, a extinção de espécies, a escassez de água 

ão de recursos energéticos a custos reduzidos, em termos 

trabalho de pesquisa e 
americano, como é o caso, por 



61 
 

monetários e ambientais. A maioria dos projetos em curso ao nível da inteligência 

artificial procura descobrir a forma como o cérebro humano apreende e processa a 

informação, de modo a que seja possível aplicar as mesmas funções a máquinas 

computorizadas; o que, por exemplo, vai permitir o funcionamento dos sistemas 

industriais sem que haja intervenção humana, possibilitando uma utilização mais 

eficiente dos recursos178. 

 

Como afirmam Arquilla e Ronfeldt179, “a revolução da informação reflete o 

avanço da informação computorizada e tecnologias de comunicação e inovações 

relacionadas na teoria da organização e gestão. [Estão a ocorrer inúmeras mudanças] 

na forma como a informação é recolhida, guardada, processada, comunicada e 

apresentada, e na forma como as organizações são concebidas para tomarem partido 

do aumento da informação. A informação está a tornar-se [cada vez mais] um recurso 

estratégico que se pode provar tão valioso e influente na era pós-industrial como o 

capital e o trabalho foram na era industrial”. 

 

III.1. O Imperativo Tecnológico e a Conflitualidade no Ciberespaço 

 

A descoberta constante de novas tecnologias e a necessidade de avaliar o seu 

impacto nas ameaças, vulnerabilidades e na estabilidade – ou instabilidade – de 

relações estratégicas, tornou-se numa das forças motrizes dos estudos de segurança 

internacionais. É possível encontrar vários exemplos na História em que os avanços 

tecnológicos provocaram mudanças profundas em termos de doutrina, organização e 

estratégia militar. Nesse sentido, as inovações proporcionadas pela revolução da 

informação não fogem à regra ao potenciarem o aparecimento de novos sistemas de 

informação e comunicação, ao que se juntam sistemas de realidade virtual para 

simulação e treino. A tecnologia não precisa de ser exclusivamente militar na sua 
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essência para causar impacto na segurança internacional, a história de tecnologias 

militares e civis é com frequência uma história de ação recíproca e dupla-utilização. 

  

A Internet foi originalmente concebida e desenvolvida como uma tecnologia 

militar, implementada como uma rede distribuída a transmitir informação no caso de 

um ataque com armas nucleares. Outro exemplo é o da tecnologia nuclear, que 

apresenta uma vertente militar e outra civil (energia e medicina) que pode ser difícil de 

diferenciar, um facto que também complica a avaliação de proliferação nuclear. E o 

mesmo dilema é aplicável às tecnologias de informação e comunicação, utilizadas 

tanto nos produtos eletrónicos de consumo civil como em operações militares. No 

caso de se expandir o conceito de segurança para além do setor militar aumenta de 

forma exponencial a lista de fatores tecnológicos que podem conduzir a debates sobre 

segurança. Os ataques de 11/09 e a “Guerra Global ao Terrorismo” demonstram que a 

tecnologia e a identificação de ameaças e inimigos estão intimamente ligadas180.  

 

A tecnologia, embora considerada como um fator importante para a segurança 

internacional, não é de forma alguma um fator determinante. Primeiro porque a 

tecnologia em si é influenciada por outros elementos, como a política externa das 

grandes potências ou eventos que produzam algum impacto; segundo, porque são as 

pessoas – políticos, cientistas ou militares - que decidem qual a tecnologia a 

desenvolver. Por exemplo, a evolução da tecnologia nuclear durante a Guerra Fria foi - 

em grande parte - influenciada pela confrontação ideológica entre os EUA e a URSS. 

Uma vez criada, a tecnologia cria pressões próprias que, por sua vez, podem provocar 

algum (ou grande) impacto no panorama da política internacional. 

 

Numa era de tecnologias de comunicações sem precedentes surgiram novos 

campos de guerra, onde no período pós-Guerra Fria os atores não estatais se 

movimentaram para transformar tanto o ciberespaço como os meios de comunicação 

globais em campos de batalha cruciais, em conjunto com operações militares 
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terroristas terrestres. Nesse sentido, a guerra ocorre atualmente e em simultâneo num 

conjunto de diferentes planos da realidade, e a própria realidade é subvertida na causa 

da guerra através de estratégias sofisticadas de engodo e manipulação através das 

redes computorizadas. O campo de batalha do passado deu lugar ao campo de batalha 

atual, sendo este multidimensional no sentido em que às forças terrestres, marítimas 

ao poder aéreo e à utilização de satélites espaciais, se juntaram outras dimensões 

como o ciberespaço e frequências de comunicação181.  

 

A Guerra do Golfo de 1991 é considerada como a primeira de uma nova 

geração de conflitos, nos quais o domínio do espetro da informação se transforma 

num fator decisivo e, no seu seguimento, as Forças Armadas dos EUA desenvolveram a 

doutrina do armamento informacional182. A crescente dependência dos militares, mas 

também da sociedade em geral, em infraestruturas de informação deixou claro que o 

armamento informacional poderia ter um efeito perverso, pelo que o espaço virtual 

passou a ser considerado o local perfeito para lançar um ataque assimétrico contra 

infraestruturas críticas civis ou militares183. É nesse sentido que se caracterizam os 

conflitos atuais como assimétricos, não sendo expectável a ocorrência de uma guerra 

em larga escala entre grandes potências.  

 

A doutrina foi experimentada pela primeira vez durante a operação “Força 

Aliada”184 da OTAN na Sérvia em 1999, tendo sido o primeiro conflito armado no qual 

todos os lados, incluindo atores que não estavam diretamente envolvidos185, tiveram 

uma presença ativa na Internet, a qual foi utilizada ativamente para trocar e publicar 
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 Verificou-se ainda utilização de várias componentes de armamento informacional no campo de 
batalha, bem como a intervenção de ativistas através da Internet através de atos de pirataria 
informática (Cavelty, Ibid.: 371). 



 

informação relevante para o conflito. À luz dos acontecimentos, o termo “ciberguerra” 

começou a ser aplicado em quase todos os tipos de conflito com uma componente 

cibernética186 (Figura 3.2). 

 

Figura 3.2: Ilustração dos meios utilizados na ciberguerra

Fonte: Manuel Martine
http://cazasyhelicopteros2.blogspot.pt/2014/04/rusia

 

 Atendendo à definição de Clawsewitz

entendida como um ato de força para obrigar o inimigo a submet

atacante188, não é possível identificar a ocorrência de qualquer ato de ciberguerra e é 

improvável que tal se venha a verificar no futuro. Um ato de guerra envolve três 

elementos: o uso da força, um objetivo e uma intenção política. Em nen

ciberataques conhecidos até ao momento é possível identificar a presença de qualquer 

um dos referidos elementos. Os incidentes cibernéticos que se verificaram até à 

atualidade são novas formas de procedimentos em três atividades tão antigas como a 

guerra: subversão, espionagem e sabotagem
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2007190 e na Geórgia em 2008191, apesar da sua dimensão e representarem graves 

precedentes no que respeita à ação subversiva de Estados, não podem ser 

caracterizados como atos de guerra por não ter havido o uso da força, a sua 

instrumentalização ter sido mínima e, o mais importante, não ter havido nenhuma 

entidade política a assumi-los192. 

 

Para Thomas Rid193, “num ato de ciberguerra, a utilização da força seria apenas 

possível através da combinação complexa de causas e consequências que, [em última 

instância], resultariam em violência e perdas humanas. (…) [Por exemplo], um cenário 

bastantes vezes invocado é um ciberataque [perpetrado pela] China aos EUA num 

cenário de crise política (…), ativando bombas lógicas194 que [teriam sido] previamente 

instaladas na rede elétrica [norte-americana] ”, [o que poderia resultar numa perda de 

informação em larga escala, descarrilamento de comboios, colapso dos sistemas de 

tráfego aéreo, danos em sistemas de controlo industrial sensíveis como fábricas de 

energia nuclear (com o perigo de contaminação radioativa), daí resultando um sem 

número de baixas entre a população]. (…) Num cenário deste tipo, a reação em cadeia 

que liga alguém que aciona um botão a outra pessoa que sofre com esse ato é 

intermediada, adiada, e permeada pelo acaso e fricção. Contudo, essa destruição 

intermediada causada por um ataque cibernético poderia195, sem dúvida alguma, ser 

um ato de guerra, mesmo se os meios [não fossem] violentos, apenas as 

consequências. (…) [No entanto], são cenários que, além de causarem a histeria 

generalizada, ainda permanecem no campo da ficção”. 
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Duas décadas antes, Arquilla e Ronfeldt196 consideravam que a revolução da 

informação iria causar mudanças na forma como as sociedades iriam entrar em 

conflito e na forma como as forças armadas iriam fazer a guerra, fazendo a distinção 

entre guerra na rede197 (ao nível da sociedade) e ciberguerra (ao nível militar).  

 

Segundo os autores198, “a guerra na rede refere-se ao conflito entre nações ou 

sociedades baseado na informação a um nível superior. Significa tentar perturbar, 

danificar ou modificar o que uma população alvo sabe199 ou pensa que sabe sobre si 

própria ou o mundo à sua volta. A guerra de rede pode ficar-se na opinião pública, nas 

elites ou em ambas. Pode envolver medidas públicas de diplomacia, propaganda e 

campanhas psicológicas, subversão política e cultural, enganos ou interferência em 

meios de comunicação locais, infiltração em redes computorizadas e bases de dados, 

bem como esforços para promover movimentos de dissidentes ou oposição através de 

redes computorizadas. (…) A ciberguerra tem a ver com a condução, e a preparação 

para conduzir, operações militares de acordo com os princípios da informação. 

Significa perturbar ou destruir os sistemas de comunicação e informação militares, 

bem como utilizar o conhecimento com o intuito de despender menos força humana e 

capital”, ou seja, reduzir os custos e maximizar os ganhos. 

 

A descoberta recente de um vírus informático destinado a sabotar processos 

industriais200, e programado por ordem de um ator estatal201, causou o alarme à 

comunidade internacional com alguns especialistas a acreditarem que este 

acontecimento marcou o início da ciberguerra sem limites entre Estados, havendo 

outros que pensam tal ocorrência ser altamente improvável e alertam contra o uso 
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excessivo do termo, sendo certo que futuros conflitos entre Estados vão ser travados 

no ciberespaço, mas não de forma exclusiva

 

De facto, um conjunto de incidentes recentes, de maior ou menor gravidade, 

revela que algo mudou na forma como se encaram os desafios associados ao 

ciberespaço. A possibilidade de se agir fora de legalidade sem ser

ato contribui para aumentar a perceção que se tem dos riscos cibernéticos e, ao 

mesmo tempo, a utilização de um discurso inflacionado pelo complexo militar

industrial, com o intuito de aumentar o orçamento para o setor cibernético (Fig

3.3), provoca um sentimento de insegurança nas sociedades em geral. 

 

Figura 3.3: Evolução do orçamento do Centro de Ciberdefesa dos EUA

Fonte: Fung, 2014
http://faculty.nps.edu/ncrowe/oldstudents/dflemming_thesis_nofouo_14.htm

 

Conforme os Estados estão a ficar mais dependentes de complexas recolhas de 

informação, tecnologias de ponta para deteção de alvos e sistemas de comando, ficam 

mais vulneráveis ao armamento cibernético. Este tipo de armamento está relacionado 
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com a capacidade de um estado atacar as redes de computadores e informação no 

ciberespaço e de proteger as suas próprias capacidades de ataques por parte dos seus 

adversários. Esta questão é crítica numa época de alta-tecnologia, em que os EUA, por 

exemplo, procuram dominar totalmente o espectro da informação em tempo de 

guerra. Acredita-se que um grande número de estados, como a Índia e Cuba, estão a 

desenvolver capacidades de armamento cibernético, e vários, incluindo os EUA, Rússia, 

China, o Irão e o RU, têm o armamento cibernético incorporado nas suas doutrinas 

militares204.  

 

Os meios necessários para desenvolver atividades de sabotagem ou subversivas 

no domínio cibernético permitem o envolvimento de atores não estatais e de países de 

menor dimensão na arena da conflitualidade cibernética. Como afirma Joseph Nye205, 

“[m]esmo que alguns estados, como os Estados Unidos, a Rússia, a Grã-Bretanha, a 

França e a China, tenham a reputação de possuir uma maior capacidade do que os 

outros, não faz grande sentido falar de domínio no ciberespaço como falamos de 

poderio marítimo, ou aéreo. [O que pode eventualmente acontecer é que] a 

dependência de cibersistemas complexos para apoio de atividades militares e 

económicas cria novas vulnerabilidades nos grandes estados que podem ser 

exploradas por intervenientes não estatais. [A conflitualidade no ciberespaço] também 

é diferente. [Enquanto que] no mundo físico, os governos detêm quase o monopólio 

do uso da força em grande escala (…), no mundo virtual, os intervenientes são 

diversos, por vezes anónimos; a distância física é imaterial [e é possível perpetrar um 

ataque quase sem custos]. Como a Internet foi concebida para a facilidade de uso e 

não para a segurança, atualmente a ofensiva tem a vantagem sobre a defensiva”.  

 

As capacidades estratégicas no ciberespaço são desconhecidas do grande 

público e, pelo facto de o seu raio de ação ter origem no ciberespaço e se poder 

estender para o lado físico, o grau de desconfiança quanto aos seus impactos é 

elevado. Ao mesmo tempo, nem sempre tem sido fácil definir a guerra na era 
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contemporânea e, embora a sua natureza permaneça constante, a sua forma reflete a 

era particular e o ambiente na qual ocorre, fazendo todo o sentido a abordagem de 

que as capacidades estratégicas ao nível cibernético sejam influenciadas pelas forças 

inerentes à globalização. Para o propósito do trabalho em curso considera-se que a 

melhor forma de caracterizar as operações militares modernas no ciberespaço será 

entender o termo como conflitos cibernéticos, ao invés de o transpor para o conceito 

de ciberguerra que, pelas razões referidas no presente capítulo, é atualmente difícil de 

definir.  

 

III.2. A Explosão Cambriana 

 

Há cerca de 540 milhões de anos ocorreu uma transformação profunda na 

Natureza, altura em que as formas de vida existentes começaram a multiplicar-se, 

conduzindo aquilo que é conhecido como a explosão cambriana, e em poucos milhões 

de anos o reino animal evoluiu de forma exponencial. Algo de semelhante acontece 

atualmente no mundo virtual, uma vaga empreendedora, onde aparecem startups206 

com uma variedade espantosa de serviços e produtos, penetrando em todos os 

recantos e nichos da economia. São empresas que estão a reformular indústrias 

inteiras e mesmo a mudar a própria noção de empresa. Uma das explicações para a 

explosão cambriana de há 540 milhões de anos é a de naquele tempo os elementos 

básicos de construção da vida terem sido aperfeiçoados, permitindo a evolução rápida 

para organismos mais complexos. De forma semelhante, os elementos básicos de 

construção utilizados nos produtos e serviços digitais tornaram-se tão evoluídos, 

baratos e omnipresentes, que podem ser facilmente combinados e recombinados207.  

 

Alguns destes elementos são fragmentos de código de programação que 

podem ser copiados de forma gratuita online, em conjunto com estruturas 

programáticas fáceis de aprender. Outros são serviços para encontrar programadores, 

partilha de código e testar a sua usabilidade. Há outros ainda que são interfaces de 
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aplicação programática208, permitindo a utilização de um serviço por outro serviço - 

sejam chamadas de voz, mapas ou efetuar pagamentos. Os mais importantes são 

plataformas informáticas, serviços que podem hospedar as ofertas das startups, 

distribuí-las e publicitá-las209. E depois há a Internet, a plataforma principal, que é 

atualmente rápida, universal e sem fios210.  

 

A utilização massiva de serviços através da Internet deu origem a um fluxo 

colossal de informação, através das redes sociais em particular, e acessível de forma 

gratuita, o qual é analisado e explorado por empresas que daí retiram benefícios 

financeiros enormes, pois a análise matemática das tendências na rede permite obter 

informações mais rapidamente que pelos métodos de análise tradicionais. A utilização 

em massa de redes sociais e motores de busca gera uma imensa quantidade de dados, 

que ficam disponíveis para quem possuir as capacidades técnicas e tecnológicas para 

os obter e analisar. Estes grandes volumes de dados, conhecidos como Big Data211, 

tornaram-se de tal forma preciosos que são considerados como uma nova categoria de 

riqueza económica, ao nível do petróleo. Hoje são as empresas com capacidade para 

extrair e explorar os dados da Internet quem tem as rédeas do poder.  

 

O progresso das ferramentas informáticas e analíticas permite a conceção de 

programas para que estes consigam definir as tendências dominantes nas conversas, 

na utilização dos telefones, nos hábitos de consumo, na língua, nos desportos, na 

propagação de doenças212, e em muitos outros aspetos da vida quotidiana213. Tudo 

isto permite tomar decisões de uma forma inédita. Especialistas de todos os domínios 

têm interesse no acesso à informação em larga escala, bem como na possibilidade de a 
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poder analisar. Contudo, é no setor financeiro que a exploração dos grandes volumes 

de dados tem mais repercussões. Os mercados financeiros dependem da informação, e 

o mínimo detalhe pode transformar lucros em perdas substanciais e vice-versa. 

Computadores de alta capacidade passaram a tratar a quantidade de dados em 

circulação recorrendo a todos os tipos de algoritmos para ajudar a negociar de forma 

mais eficaz nas Bolsas de Valores214.  

 

Os sistemas de análise de fluxos de informação a alta velocidade, em conjunto 

com redes de sensores, também permitem gerir com melhor eficiência a exploração 

do petróleo e do gás, cujo resultado é a garantia de mais segurança, pelo facto de se 

poder decidir em tempo real e antecipar problemas cuja probabilidade de ocorrência 

aumente, e a poupança de dinheiro para as empresas envolvidas nesta atividade215. A 

utilização de Big Data não é apenas benéfica em termos financeiros, também pode ser 

aplicada na medicina. Será possível analisar o historial médico de pacientes com o 

recurso a este tipo de ferramentas para descobrir formas mais céleres de diagnosticar 

patologias graves, ou mesmo na investigação para possíveis tratamentos.  

 

Ao mesmo tempo, o espaço cibernético inclui cada vez mais objetos ligados à 

Internet, as sociedades vivem rodeadas de aparelhos inteligentes, capazes de recolher 

dados sobre as suas vidas e comunicar entre si e, num futuro próximo, vai ser possível 

coordená-los para responder em tempo real às necessidades mais básicas do 

quotidiano216. Um fenómeno emergente apelidado pelos especialistas de “Internet dos 
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diretamente presentes na Internet, a maioria dos aparelhos interligados comunica 

entre si. Existe um sem número de aplicações para esta nova era da tecnologia, da qual 

vão tirar melhor partido as sociedades que tiverem melhor preparadas em t

recursos humanos e infraestruturas de informação.

 

Figura 3.4: A interligação entre os objetos na era da “Internet dos Objetos”
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interligados. Não é suficiente ligar objetos entre si, é importante criar interações 

complexas que recorrem a fontes de dados exteriores e a bases de dados218. A questão 

da disponibilização de dados adquire bastante importância, as sociedades 

contemporâneas devem decidir qual é a sua prioridade: privacidade ou comodidade. 

 

III.3. Um Mundo Virtual? 

 

O termo ciberespaço é conotado com a fusão de todas as redes de 

comunicação, bases de dados, e fontes de informação num fluxo (potencialmente) 

infinito de troca de dados por via eletrónica. Mas, como afirmou Dyson219, “o 

ciberespaço não é só virtual, tendo em conta o facto de o mesmo também ser 

composto de servidores, cabos, computadores, satélites, e todos os restantes meios de 

aceder e utilizar o domínio cibernético”. Passam pela dimensão cibernética quase 

todos os aspetos do quotidiano das sociedades contemporâneas, pelo que o 

ciberespaço deve ser enquadrado numa relação dinâmica entre o mundo físico e o 

mundo real. Embora seja bastantes vezes considerado como um espaço anárquico, na 

prática não é assim pois, assim como acontece no mundo real, os países detêm 

soberania sobre os espaços virtuais que a eles estão associados220. 

 

Tal como existem inúmeras definições de ciberespaço, também é usual 

confundir a Internet com o ciberespaço, como se tratassem de sinónimos, embora a 

primeira seja apenas uma parte – importante - do ciberespaço. O ciberespaço é, antes 

de mais, um ambiente informacional. Apesar de ser considerada desde sempre como 

um aspeto significativo de poder, diplomacia e do conflito armado, a informação ganha 

um valor acrescido no domínio cibernético. É através dos sistemas em rede que circula 

todo o tipo de informação e, tendo em conta o facto de quase quarenta por cento da 
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população mundial se encontrar atualmente conectado à Internet

perceber o desafio que o domínio cibernético apresenta ao nível da segurança. 

Principalmente se for tido em conta as inúmeras ligações que é possível faze

do espetro cibernético (Figura 3.5). 

 

Figura 

Fonte: The Opte Project, 2014
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de poder desejado, pois o controlo sobre o conhecimento, crenças e ideias são cada 

vez mais considerados como um complemento para controlar, além de recursos 

tangíveis como as forças militares, matérias-primas ou a capacidade produtiva ao nível 

económico.  

 

Para Joseph Nye223, “o poder baseado nos recursos informativos não é novo; o 

ciberpoder é (…), [um conceito que] pode ser definido em termos de um conjunto de 

recursos relacionados com a criação, controlo e comunicação de informação eletrónica 

e informática – infraestruturas, redes, software, competências humanas. [O que] inclui 

não só a Internet de computadores em rede, mas também (…) as tecnologias celulares 

e as comunicações baseadas no espaço. (…) [O] ciberpoder é a capacidade de obter 

resultados desejados através do uso de recursos informativos do ciberdomínio 

interligados a nível eletrónico, (…) dentro do ciberespaço, ou pode utilizar 

ciberinstrumentos para produzir resultados desejados [noutros] domínios fora224 do 

ciberespaço”.  

 

Como consequência, questões de cibersegurança, embora nem sempre sob 

esta denominação, transformaram-se num assunto de segurança. É tanto sobre a 

insegurança criada por e através dos sistemas de redes informáticas, como sobre as 

práticas ou processos para o fazer mais seguro. A Internet começou como ARPANET225 

na década de 1960 e não foi construída, e posteriormente desenvolvida, com a 

segurança em mente. Um situação que, em conjunto com o crescimento rápido da 

Rede, a sua comercialização, e a sua crescente complexidade, fez com que as redes de 

computadores se transformassem num foco de insegurança226. Os problemas de 

computadores são causados por falhas, acidentes ou ataques, sendo os últimos o foco 
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do discurso da cibersegurança. O objetivo principal de ataques mais elaborados é o 

controlo total dos sistemas computorizados227.  

 

Ao longo dos anos, as notícias sobre programas de computador maliciosos têm 

sido frequentes, os quais se tornaram cada vez mais sofisticados e claramente mais 

associados a intenções criminosas. Atualmente, os programas mais perigosos são 

concebidos à medida para atacar um alvo específico. No entanto, a larga maioria dos 

ataques são perpetrados de forma pouco sofisticada e dirigidos a particulares e 

pequenas ou médias empresas com pouco investimento ou consciencialização no que 

respeita à segurança das tecnologias de informação e comunicação228. 

 

A noção de crime informático coincidiu com os primeiros ataques online e, 

embora esta atividade tenha como base – principalmente - razões económicas, a 

ciberespionagem política, como um tipo específico de atividade informática criminosa, 

começou a preocupar os agentes políticos nessa mesma altura. Com o passar dos anos, 

os “criminosos cibernéticos” transformaram-se em profissionais bem organizados, a 

operar num mercado negro do crime cibernético bastante consolidado. O aumento do 

cibercrime, e dos lucros correspondentes, é fácil de explicar; o retorno é elevado para 

o risco (relativamente) baixo que representa. Estima-se que os ganhos globais 

relacionados com o cibercrime se situem, atualmente, à mesma escala que 

narcotráfico229.  

 

A China é responsabilizada com frequência por atividades de ciberespionagem 

com motivos políticos e económicos, existindo apenas provas circunstanciais deste 

facto; apesar de numa atitude inédita no campo do crime cibernético, o Departamento 
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sensível, não tem ganhos imediatos. A informação em si é (eventualmente) valiosa e 

pode tornar-se uma vantagem nos negócios ou no meio militar. A subversão é a 

tentativa deliberada para m

autoridade ou ordem estabelecida, da qual o 

Anonymous (Figura 3.6) é o exemplo mais conhecido
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Figura 3.6: Símbolo do Grupo Anonymous233 
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Como não há forma de identificar autores do tipo de crimes supra 

referenciados, pelo facto de os seus autores pretenderem permanecer incógnitos no 

ciberespaço, há um problema de atribuição de culpa. Qualquer indivíduo pode ser o 

autor de ações que aparentemente beneficiam certos Estados, mas estes também 

podem negar o seu envolvimento de forma plausível. Intrusões com origem em 

comunidades de piratas informáticos, por motivações políticas ou ativistas, com o 

intuito de atacar alvos de alto nível, com o objetivo de furtar e publicar informação 

sensível, ou apenas ridicularizarem as suas vítimas ao atingir os seus websites, foram 

acrescentados recentemente ao sentimento de insegurança nos círculos 

governamentais234. 

 

Como referido no capítulo 2, aquando da análise do conceito de, a segurança 

da informação utiliza um vocabulário semelhante ao da segurança nacional, mas com 

significados específicos. O discurso da cibersegurança evoluiu desde a sua origem nos 

EUA e nunca foi estático pelo facto de os aspetos técnicos das infraestruturas de 

informação se encontrarem em constante desenvolvimento. Nesse sentido, importa 

perceber o que é realmente um problema de segurança. Quando se liga um 

computador há um sem número de formas para desviar a sua utilização dos objetivos 

para os quais foi concebido, e apenas se transforma num problema de segurança 

quando o seu funcionamento defeituoso é causado por terceiros.  

 

De acordo com Singer e Friedman235, um problema do ciberespaço só se 

transforma num assunto de segurança se um adversário procurar proveitos da sua 

atividade, seja a obter informação privada, a minar o sistema ou impedir o seu uso 

legítimo. Relativamente à segurança, um ambiente de informação tem três objetivos 

principais: confidencialidade, integridade e disponibilidade (CID)236. A 

confidencialidade refere-se a manter a informação privada tendo em conta o seu 

crescente valor num mundo cada vez mais digital, e é suportada por ferramentas 
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técnicas como a encriptação237, o controlo de acesso238 e a proteção legal. A 

integridade tem a ver com a confiança no funcionamento do sistema e a crença de que 

o mesmo não foi corrompido e, quanto à disponibilidade, significa poder utilizar o 

sistema conforme se pretende, no conjunto das tarefas disponíveis para o qual foi 

concebido239. 

 

O conceito-chave para proteger a informação é uma prática de gestão do risco 

conhecida como garantia da informação, cujo foco é proteger a confidencialidade, 

integridade, e disponibilidade da informação e dos sistemas e processos utilizados para 

armazenar, processar e transmitir a informação. Os conceitos militares de ciberdefesa 

e ciberataque são palavras militarizadas para práticas de garantia da informação. A 

ciberdissuasão, por outro lado, é um conceito que transpõe a dissuasão para o novo 

domínio do ciberespaço. No caso de ser aplicada, cibercapacidades defensivas e 

ofensivas, em conjunto com o medo de retaliação, tanto militar como legal, seriam 

necessárias, o que também iria incluir a capacidade para atribuir ataques de forma 

clara240.   

 

A resiliência241 é outra propriedade importante no que respeita à segurança da 

informação, aquilo que permite ao sistema suportar ameaças à segurança sem falhar 

de forma crítica. Os aspetos da segurança não são apenas técnicos, também são 

organizacionais, legais, económicos e sociais. Importa reconhecer os limites à 

segurança e perceber que qualquer ganho em termos de segurança envolve uma 

troca, não só em termos monetários, mas também de tempo, conveniência, 
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capacidade, liberdades, entre muitos outros fatores, pois diferentes ameaças 

requerem respostas diferentes242.  

 

Novas discussões requerem um conjunto de novos vocabulários e 

enquadramentos apenas para compreender o que está a acontecer, uma situação que 

pode tornar-se ainda mais complexa no domínio dos assuntos cibernéticos, pela forma 

como os tópicos confundem questões técnicas com conceitos mais vastos, nos quais 

mesmo os termos mais básicos podem estar carregados de significado. Um desses 

exemplos é quando se utiliza o termo “ataque” associado a um evento relacionado 

com o ciberespaço. Uma ação não deve ser considerada ciberataque só porque 

envolve tecnologia relacionada com a Internet. 

 

Segundo o Centro Nacional de Pesquisa dos EUA243, num estudo encomendado 

pelo governo, os ciberataques são ações deliberadas para alterar, romper, corromper, 

iludir, degradar ou destruir sistemas de computadores ou redes, ou a informação e/ou 

programas instalados ou a transitar estes sistemas ou redes. Um ciberataque envolve 

meios diferentes dos ataques tradicionais; no ciberespaço, um ataque pode mover-se 

literalmente à velocidade da luz, sem estar limitado pela geografia ou fronteiras 

políticas. Pode ter efeito em múltiplos locais ao mesmo tempo, significando isto que o 

mesmo ataque pode atingir múltiplos alvos ao mesmo tempo. Outra característica do 

ciberataque é o facto de o seu alvo ser, em primeiro lugar, um computador e a 

informação nele contido, mesmo que o seu objetivo seja danificar algo no mundo físico 

em resultado de um incidente no mundo digital. Em suma, o que distingue os 

ciberataques de outros ataques é o facto de os meios utilizados e os alvos serem 

digitais. 

 

Existe depois a necessidade de fazer a destrinça entre os vários tipos de 

ciberataque, não havendo melhor forma do que utilizar a tríade CID como base de 
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análise. Ataques à disponibilidade são aqueles que tentam impedir o acesso a uma 

rede. Os ataques à confidencialidade são esforços para ganhar acesso a redes de 

computadores para monitorizar atividades e para extrair informação dos sistemas e 

dos dados dos utilizadores. Os ataques à integridade envolvem entrar no sistema para 

alterar a informação em vez de a extrair. Os ataques podem ter como autores pessoas 

recrutadas pelos seus governos, por empresas, grupos criminosos ou surgir como atos 

de participação espontânea.  

 

Em relação a ataques elaborados no - ou por intermédio - do ciberespaço - há 

um fenómeno que tem ganho notoriedade, denominado de Advanced Persistent 

Threat244 (APT). As APT têm um nível de planeamento que as separa de outras 

ciberameaças, elas são o trabalho de uma equipa que combina organização, 

inteligência, complexidade e paciência. Os alvos das APT têm variado de projetos 

secretos de aviões militares a segredos de comércio de companhias petrolíferas, o que 

restringe a quantidade de alvos possíveis para o desenvolvimento deste tipo de 

ameaças – tendo em conta o tempo e dinheiro necessários para um planeamento 

desta envergadura. O processo inicia-se com o envolvimento de uma equipa de 

vigilância, a qual vai aprender tudo o que puder sobre a pessoa ou organização que vai 

perseguir, bem como as suas principais vulnerabilidades.   

 

As ameaças são consideradas persistentes pelo facto de o reconhecimento e as 

preparações poderem levar meses, as equipas não estão só a tentar perceber a 

organização do seu alvo mas também os seus principais interesses ou mesmo 

tendências. Quando é reunida toda a informação sobre alvo, incluindo as suas rotinas 

diárias, entra em ação uma equipa que vai procurar soluções para corromper a 

sistema. Nesta fase, o seu alvo inicial é com frequência apenas um meio para atingir o 

seu objetivo principal. Uma forma de garantir a intrusão da rede é através de terceiros 

com níveis de segurança inferiores, ou através de pessoas da rede com algumas 

permissões de acesso para aumentar o alcance da infração para níveis superiores. De 
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seguida, entra em ação uma equipa com o intuito de retirar a informação para a qual a 

APT foi concebida pois, ao contrário dos objetivos de um atacante, que passam por 

roubar tudo a que tiver acesso, a sua finalidade é encontrar informação específica. 

Existe uma lista de requisitos para compilação da informação e as equipas são 

devidamente instruídas para se manterem fiéis a esse fim.  

 

Nem todas as APT copiam apenas informação, algumas acrescentam tecnologia 

que lhes permite aceder a novos segredos ou mesmo para ganhar controlo sobre a 

rede. Ainda mais perniciosas são aquelas que, além de roubar informação, também 

alteram ficheiros, o que pode ter grandes consequências e, em última análise, 

transformar uma ação criminosa ou de espionagem num ato de sabotagem ou mesmo 

de guerra. A fase em que os dados estão a ser furtados dos sistemas computorizados é 

o momento em que muitas APT são detetadas, pois é nessa altura que quando 

quantidades massivas de dados abandonam determinada rede interna. Uma tática 

comum é fazer o encaminhamento dos dados por diversos países, o que não só 

dificulta a deteção como também representa um problema legal pelo facto de haver 

uma sobreposição de várias jurisdições legais, complicando assim o processo de 

acusação.  

 

As APT são um pesadelo para qualquer organização. Muitas só se apercebem 

dos ataques quando é tarde de mais, e mesmo que tenham o conhecimento atempado 

da sua existência é com frequência impossível detetar a sua autoria, fazendo com que 

as APT sejam provavelmente consideradas como o mais controverso de todos os 

vetores de ameaças245. Pelo facto de não ser possível comprovar as suspeitas, as APT 

são algo de pernicioso para as relações diplomáticas, tal como se tem verificado nos 

últimos anos na conflitualidade existente neste domínio entre a China e os EUA. A 

empresa Mandiant publicou um relatório em 2013246 onde afirma ter provas da 

participação de grupos chineses apoiados pelo governo em ciberataques a alvos 
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localizados em vários países. A empresa focou a sua análise na ação de um grupo 

específico a que chamou de APT1, o qual, segundo afirmam, será o grupo com 

atividade mais intensa neste domínio. Embora afirmem que a sua análise está 

incompleta, foi possível identificar 150 vítimas ao longo de sete anos, na sua maioria 

grandes organizações empresariais distribuídas por 20 indústrias, perpetrando roubos 

de propriedade intelectual em larga escala. O relatório associa ainda o grupo à 

Unidade 61398 das forças armadas chinesas, o que lhe permite dispor de capacidades 

suficientes – recursos humanos e monetários – para empreender tais ações247. 

 

• Caso de Estudo 3: Vírus Mortal 

O vírus Stuxnet é o ciberataque mais sofisticado conhecido até à data e faz 

parte de um ato de sabotagem, tendo sido desenvolvido especificamente para atrasar 

o programa nuclear iraniano248. Um programa informático complexo, que demorou 

certamente algum tempo a ser concebido, e envolveu um grupo de pessoas com altos 

níveis de conhecimento da linguagem programática e da forma como funcionam os 

processos industriais. De alguma forma, foi possível introduzir o vírus numa instalação 

de desenvolvimento de tecnologia nuclear iraniana, que não estaria ligada em rede 

com o exterior, pelo que se depreende a utilização de um dispositivo portátil para o 

efeito. O programa foi desenvolvido no sentido de explorar vulnerabilidades no 

sistema que seriam desconhecidas das empresas de programação ou de segurança 

informática. O objetivo do vírus foi provocar o mau funcionamento do sistema 

industrial SCADA249, com a capacidade acrescida de a anomalia não ser detetada. 

Tendo em conta o impacto do ataque, foi determinado por vários especialistas que 

teve de haver intervenção de um país no desenvolvimento desta capacidade. Como 

referido no presente capítulo, afirma-se que os governos dos EUA e Israel estiveram na 

sua origem, para o qual construíram modelos em tamanho real para empreenderem os 

devidos testes. 
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IV. PORTUGAL 3.0 

 

No domínio das tecnologias de informação, é usual considerar-se a existência 

de três plataformas ou estádios de desenvolvimento. Enquanto a primeira plataforma 

é caracterizada por não haver utilização da Internet, existindo apenas a interação entre 

o terminal de computador e a estrutura principal onde os dados eram armazenados, a 

segunda é caracterizada pela possibilidade de utilização da ligação à Internet, embora 

de uma forma muito estática e limitada. 

 

Vive-se atualmente um momento de transição para a terceira plataforma250, 

em que deixou de ser importante a localização dos utilizadores de dispositivos de 

acesso à Internet, seja por lazer ou por motivos profissionais. Neste contexto, como se 

verifica na figura 4.1, existem quatro pilares fundamentais que devem ser tidos em 

conta: o sistema cloud251, a mobilidade252, o social business253 e o big data254.  

 

A nuvem permite reduzir substancialmente gastos adicionais em 

armazenamento de dados, principalmente para as empresas. Deixou de ser necessário 

ao trabalhador exercer as suas funções no mesmo espaço físico onde se localiza a sua 

empresa. As pessoas passaram a ter acesso ao mundo virtual em praticamente 

qualquer lugar onde existe uma ligação à Internet, pelo que a mobilidade coloca a 

Sociedade de Informação noutro patamar, fazendo com que a mesma se transforme 

numa verdadeira Sociedade em Rede. O social business é uma ferramenta ao dispor 

das empresas que potencia o crescimento do seu negócio, tendo em conta o efeito 

multiplicador das redes sociais. Por último, como referido anteriormente, a quantidade 
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enorme de dados gerados atualmente, associada à possibili

programas informáticos para os analisar em tempo real, faz com que o 

considerado como um bem verdadeiramente valioso nesta nova era.

Fonte: IDC, 2013

http://www.thefuture.tv/articles.cfm?newsletter_story_id=17

 

IV.1. Exposição ao Risco

 

A conjugação dos quatro pilares de sustentação da 3ª plataforma, cujas 

vantagens foram descritas de forma sucinta, faz com que exista uma maior exposição 

ao risco, visto que mais utilizadores significam mais dispositivos a comunicar entre si, 

seja qual for o local ou momento em que o fazem. Essa mobilidade acarreta consigo 

uma maior vulnerabilidade dos sistemas, o que significa um aumento da insegurança.

Antes de se verificar qual o grau de exposição ao risco a que uma sociedade está 

sujeita, é necessário perceber quais as ameaças que daí decorrem e categorizar os 

riscos pelos diferentes setores de atividade. Por exemplo, uma empresa que se 

enorme de dados gerados atualmente, associada à possibilidade de conceber 

programas informáticos para os analisar em tempo real, faz com que o 

considerado como um bem verdadeiramente valioso nesta nova era. 

 

Figura 4.1: A 3ª Plataforma 

Fonte: IDC, 2013. [Em linha] (Disponível em: 

http://www.thefuture.tv/articles.cfm?newsletter_story_id=17
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dedique à investigação e desenvolvimento de produtos farmacêuticos tem um 

conjunto muito específico de preocupações no que respeita aos riscos cibernéticos, 

diferentes daqueles que pendem sobre uma empresa que fabrica ferramentas de 

jardinagem ou de um departamento de es

 

Os dados gerados passam pela tecnologia. Contudo, é pelas pessoas que passa 

a informação, pelo que se torna importante analisar os riscos em questão do ponto de 

vista dos utilizadores. O número de utilizadores de 

acentuada desde a sua implementação generalizada em Portugal, estimando

oito milhões de utilizadores em 2017

2013, mais de cinco milhões de pessoas utilizaram a Internet 

forma regular. 

 

Figura 4.2: Número de utilizadores únicos

Fonte: Marktest, Netpanel, 2014
http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1cad.aspx#

 

A Internet proporciona um sem nú

sociais ou uma simples consulta de correio eletrónico, para atividades de lazer ou 

profissionais, para cumprir obrigações fiscais ou aceder a serviços governamentais. No 

entanto, existem áreas sensíveis, como a 
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tigação e desenvolvimento de produtos farmacêuticos tem um 

conjunto muito específico de preocupações no que respeita aos riscos cibernéticos, 

diferentes daqueles que pendem sobre uma empresa que fabrica ferramentas de 

jardinagem ou de um departamento de estudos científicos de uma universidade. 

Os dados gerados passam pela tecnologia. Contudo, é pelas pessoas que passa 

a informação, pelo que se torna importante analisar os riscos em questão do ponto de 

vista dos utilizadores. O número de utilizadores de Internet tem vindo crescer de forma 

acentuada desde a sua implementação generalizada em Portugal, estimando

oito milhões de utilizadores em 2017255. Como é possível verificar na figura 4.2,

mais de cinco milhões de pessoas utilizaram a Internet em território nacional de 

Figura 4.2: Número de utilizadores únicos de Internet em 2013 (em 000)

Fonte: Marktest, Netpanel, 2014. [Em linha] (Disponível em:
http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1cad.aspx#). 
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requerem um maior cuidado, tendo em conta o facto chamarem a atenção de 

criminosos no sentido em que lhes permite aceder a informações sensíveis. Portugal 

tem baixos níveis de literacia digital que, associados a práticas de risco e 

vulnerabilidades a ataques, constitui um problema acrescido em matéria de gestão da 

cibersegurança256. O número de vulnerabilidades tem aumentado como consequência 

da uma maior mobilidade e interconexão de pessoas e tecnologias ao seu dispor. A 

massificação exponencial (democratização tecnológica) destas tecnologias, não 

acompanhada por uma educação específica nestas matérias, resulta em as sociedades 

estarem longe da noção de segurança requerida, quer física quer comportamental. 

Consequentemente, as vulnerabilidades humanas continuam a ser exploradas também 

neste domínio. Atualmente, Portugal é um país com infraestruturas modernas, em que 

as escolas e grande parte das instituições públicas possuem ligações à Internet de boa 

qualidade, e onde um conjunto significativo de espaços públicos permite o acesso 

online gratuito257. 

 

Como referido no capítulo anterior, as ciberameaças podem ser distribuídas em 

três categorias: sabotagem, espionagem e subversão. Neste sentido, os ciberataques 

são concebidos para explorar uma multiplicidade de vulnerabilidades, tanto de 

pessoas como de sistemas. No entanto, embora seja possível perceber quais os 

benefícios da Internet, é difícil encontrar as suas vulnerabilidades devido à 

omnipresença e complexidade do mundo virtual. A ação de um indivíduo pode ter 

efeitos estratégicos para além dos objetivos iniciais, o que dá ao ciberespaço um 

carácter ambíguo, pelo facto de ser tanto uma fonte de evolução como de destruição, 

existindo a possibilidade de eventos não armados terem consequências políticas. Ao 

mesmo tempo, não há um conjunto considerável de provas empíricas que permitam 

ter certezas sobre o assunto. Os riscos existem, no entanto, a probabilidade da sua 

ocorrência em larga escala é duvidosa pois, segundo algumas opiniões, a investigação 
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das ciberameaças contra governos e setor privado tem sido suportada por empresas 

que comercializam produtos de cibersegurança258.  

 

É necessário definir quais os riscos existentes e tipificá-los de acordo com o seu 

possível alvo. Devem considerar-se apenas os riscos diretos ou indiretos? Por exemplo, 

a possibilidade de redes de pornografia infantil utilizarem a Internet deve ser 

considerada como um risco? Por outro lado, a evolução tecnológica veio trazer um 

aumento exponencial da produtividade e eficiência para as empresas, o que permite 

dispensar um número considerável de trabalhadores das tarefas entretanto 

automatizadas. Deve ser considerado como um risco que pode ameaçar a estabilidade 

das sociedades contemporâneas? Da mesma forma, o vício da navegação na Internet, 

que em alguns países é considerado como um fator de recusa para um posto de 

trabalho.  

 

Numa época em que nas redes sociais é exposta uma quantidade considerável 

de informações pessoais, os riscos para a privacidade devem ser tidos em conta? Para 

os propósitos do trabalho em curso, pensa-se que sim. No capítulo dois referiu-se a 

Escola de Copenhaga como possuindo a abordagem, entre as várias escolas de 

relações internacionais, que melhor se aplica à cibersegurança e aos ciberriscos. Neste 

contexto, deve ser tida em conta qualquer ciberrameaça à segurança, seja ela social, 

política, económica, ambiental ou militar, ainda que a sua probabilidade de 

concretização seja reduzida.  

 

Pelo exposto no parágrafo anterior, é possível classificar os ciberriscos como 

diretos ou indiretos, sendo os primeiros aqueles que têm origem no ciberespaço com 

intenção criminosa, individual ou coletiva, e os segundos os riscos criados pela 

evolução tecnológica. No âmbito dos ciberriscos, diretos e indiretos, pode-se 

categorizar ainda em duas classes: endógenos ou exógenos ao ciberespaço. Por 

exemplo, a definição de risco endógeno pode aplicar-se à possibilidade de um atacante 
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(risco direto) ter acesso a informação confidencial de uma empresa, ou a uma pessoa 

que ficou com uma psicose por utilizar uma rede social

lado, é possível definir a ação de uma rede de tráfico de est

sítio da Internet para vender os seus produtos (risco direto) como um risco exógeno, 

bem como a ação de uma empresa nos mercados financeiros que, por força da 

utilização de algoritmos na especulação bolsista, provoca o caos fina

indireto). Como pela é patenteado na figura 4.3, os riscos cibernéticos têm múltiplas 

origens e interligações, o que denota um grau elevado de exposição ao risco se for tido 

em conta o universo que abrange: a sociedade em geral.

 

Figura 4.3: As várias dimensões e natureza dos riscos cibernéticos

 

Os receios de impactos negativos pela utilização do ciberespaço não se baseiam 

apenas na possibilidade de sofrer um ciberataque. Por exemplo, o excesso de 

informação obtido através do acesso 

a aquisição de capacidades cognitivas

permite o controlo em tempo real das atividades quotidianas dos indivíduos, crianças e 

adultos. Se no primeiro caso pode ser identificado um comportamento policial por 
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parte dos pais261, no entanto, sem infração da lei, no segundo, se por ventura a pessoa 

for funcionária de uma empresa e estiver a ser alvo de vigilância por parte do seu 

patrão, verifica-se uma ação ilegal por parte deste último262. Em relação ao cibercrime, 

qualquer indivíduo ou empresa que tenha uma ligação à Internet está sujeito a ser alvo 

de um ataque. Por exemplo, uma clínica na localidade de Famalicão foi vítima de uma 

intrusão no seu sistema, em que o pirata informático bloqueou o acesso aos ficheiros 

guardados nos computadores, tendo exigido o pagamento de uma determinada soma 

para libertar a informação. O atacante explorou uma vulnerabilidade bastante comum, 

a falta de uma cultura de segurança no domínio cibernético. Utilizou um metido 

conhecido como SPAM263, uma mensagem eletrónica não desejada que sendo lida 

permite o acesso remoto a uma determinada máquina e, consequentemente, o seu 

controlo264. 

 

Foi realizado um estudo em Portugal, apresentado em 2013, que destinava a 

verificar a vulnerabilidade a ataques informáticos. O método escolhido foi o envio de 

60 mil mensagens de SPAM divididas por três cenários, dois credíveis e um que não 

aparentava ser verdadeiro. A ser um ataque teria tido uma taxa de sucesso de 10%. Do 

total das mensagens lidas, metade dos utilizadores pertencia a empresas do setor 

privado, ficando a outra metade dividida entre particulares e endereços eletrónicos da 

Administração Pública. Uma das conclusões do estudo alertava para a necessidade de 

os agentes políticos terem em conta as opiniões dos especialistas em segurança da 

informação. Segundo estes, a legislação atual não é adequada pois não protege os 

cidadãos e as instituições de ataques por meio de SPAM265.  

 

Existem redes criminosas que emergiram na última década e se especializaram 

na fraude através da Internet, conseguindo com isso ganhos monetários substanciais. 

A ciberespionagem, que permite a terceiros ter o acesso a segredos industriais e a 
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descobertas científicas, equivale a somas consideráveis de dinheiro poupado em 

investigação e desenvolvimento, para além das parcelas de mercado que daí advêm. 

As organizações criminosas cibernéticas têm como base a exploração de 

vulnerabilidades de cidadãos através das atividades normais do seu quotidiano, como 

por exemplo a banca eletrónica ou as compras online, dando origem com isso a uma 

imensa recolha de dados que, em última instância, serão utilizados pelas redes 

criminosas.   

 

Uma das principais redes deste tipo teve origem na Rússia e Ucrânia, com 

participação de piratas informáticos do mundo inteiro, que concebeu o sítio 

CarderPlanet destinado à proliferação de produtos e técnicas a utilizar para fabricar 

cardões de crédito falsos, possibilitando com isso o levantamento de dinheiro e 

pagamentos à revelia dos respetivos titulares das contas bancárias, qualquer que fosse 

a sua localização geográfica. A esse tipo de criminosos aplica-se o termo carder266, por 

falsificarem cartões, e tiveram direito à primeira conferência mundial no ano de 2002 

em Odessa, Ucrânia Nessa altura foi delineada a estratégia que os utilizadores do sítio 

deveriam seguir para que as suas atividades fossem expandidas a todos os 

continentes, com ênfase em vários aspectos. Embora sendo o seu foco a pirataria 

informática, há uma fase em que a sua ação tem de ser física pelo facto de ter alguém 

a descontar o dinheiro das máquinas multibanco.  

 

A conferência tinha ainda outro objetivo. Os seus organizadores pretendiam 

convencer os delegados a criar departamentos regionais no sentido de aumentar os 

seus ganhos, com menos trabalho. Quem tivesse acesso ao CarderPlanet teria à sua 

disposição um conjunto de dados bancários roubados, documentos falsos ou vírus. Foi 

possível manter o sítio a funcionar durante quase quatro anos, com um grupo reduzido 

de indivíduos na sua cúpula que decidiam as estratégias a seguir267. Este facto 

demonstra a elevada profissionalização destas novas organizações criminosas. O 

ciberespaço é um domínio quase infinito e, enquanto a maioria das pessoas conhece 
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apenas a superfície da Internet, há conteúdos acessíveis a um conjunto mais reduzido 

na Deep Web268, utilizada para todo o tipo de atividades criminosas, de venda de 

armas até ao tráfico de drogas, passando pela venda de documentos falsos, sendo 

mesmo possível recorrer à contratação de assassinos. Tal como representado na figura 

4.4, o conteúdo da Deep W

comum e, embora aqui se possa vender o crime como um serviço, também possibilita 

a navegação anónima a ativistas de países com regimes ditatoriais.

 

Figura 4.4: Analogia do iceberg para exemplificar a abrangência da 

Fonte: Oficina da Net
http://www.oficinadanet.com.br/post/10182
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as sociedades estão sujeitas. Serão analisados na parte seguinte do capítulo os perigos 

que pendem sobre as infraestruturas críticas, bem como o p

que poderá conduzir ao seu colapso.
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IV.2. Perigo sistémico? 

 

Desde o seu início, os relatórios elaborados pelo Fórum Económico Mundial 

dedicados aos riscos globais têm vindo a considerar as ameaças cibernéticas. 

Excetuado o relatório de 2006, que incidia sobre os riscos decorrentes do 

desenvolvimento de produtos e aplicações de software, ataques de piratas 

informáticos e a preocupação com a privacidade, os restantes registam a preocupação 

com o colapso das Infraestruturas de Informação Críticas (IIC). Na opinião dos peritos, 

a partir de 2007 existe um aumento da vulnerabilidade como consequência de uma 

crescente interconexão global e, ao mesmo tempo, uma maior perceção de assuntos 

de segurança relativos às IIC, causada principalmente pela capacidade reduzida de 

proteção das infraestruturas em algumas áreas-chave. 

 

Num contexto pós-Estónia269, começou a existir um entendimento generalizado 

de se poder assistir ao efeito dominó na eventualidade de ocorrer um ataque por meio 

cibernético ou uma falha dos sistemas em IIC, os quais se traduzem no encerramento 

de aplicações dependentes das tecnologias de informação, como as redes de produção 

e distribuição de energia, sistemas de fornecimento de água, transportes, mercados 

financeiros e sistemas bancários, e gestão de emergências270.  

 

Embora o colapso das IIC tenha sido considerado como um risco estável em 

2009271, talvez como consequência dos acontecimentos registados na Estónia e no ano 

seguinte na Geórgia, bem como do investimento em segurança que os mesmos 

provocaram, em 2010 passa a ser considerado como um assunto central para a 

segurança e estabilidade das sociedades contemporâneas, que deve merecer a devida 

atenção tanto por parte dos agentes políticos como do setor privado272. A segurança 

tem custos e estes não podem ser suportados apenas pelos governos. É obrigatório 

                                                           
269

 Referenciado no Caso de Estudo 2, quando se abordou os ataques cibernéticos sofridos por este país 
em 2007. 
270

 Global Risks Report, 2008. 
271

 A fraude e a perda de dados passaram a ser encaradas como riscos tecnológicos a partir deste ano. 
272

 Global Risks Report, 2010. 



94 
 

que as empresas sejam parte ativa nesse processo, pelo que a partir de então a 

insegurança no ciberespaço passa a ser encarada como um dos riscos globais que deve 

estar sob vigilância dos mais variados atores273. No início da presente década começou 

a haver uma perceção crescente sobre as ameaças do mundo virtual; contudo, pela 

complexidade que os assuntos relativos à cibersegurança envolvem, os riscos 

continuam a ser subestimados. Percebe-se a razão, pois a insegurança cibernética 

engloba a segurança da informação e de dados online, bem como a possibilidade de 

colapso das IIC, situações que se estendem da mera ação de um jovem pirata 

informático até à provocação entre governos274.  

 

Considerando as infraestruturas críticas como sistemas que garantem o 

funcionamento das sociedades contemporâneas, um seu eventual mau funcionamento 

pode afetar uma região ou um país. Neste sentido, as IIC devem ser consideradas 

como o garante da soberania nacional, e a combinação de vários fatores levou a que se 

passasse a ter uma atenção redobrada sobre esses sistemas. Fatores intrínsecos à 

forma como funcionam, computorização e interligação em rede, e extrínsecos como a 

liberalização dos mercados ou a ameaça do terrorismo. Estão criadas condições para 

que as estruturas físicas das IIC sejam vulneráveis a ataques cibernéticos, de forma 

direta e indireta, porque “a exposição alargou-se com a abertura e a interligação 

dessas redes, acabando por as tornar interdependentes”275.   

 

Existe um conjunto de condições que determinam os riscos cibernéticos aos 

quais as IIC estão sujeitas, cuja complexidade não permite efetuar uma avaliação do 

risco de forma precisa, pelo que, como refere Paulo Veríssimo276, “o risco condicional 

para as infraestruturas é de um modo geral elevado e Portugal não é exceção (…), 

existindo um conjunto de ciberataques com a potência e a precisão adequadas, o risco 

de falha das infraestruturas críticas é elevado”. Significa isso que existe um potencial 

perigo sistémico para o funcionamento das IIC.  
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O Conselho Nacional do Planeamento Civil de Emergência (CNPCE) define uma 

infraestrutura crítica como “aquela cuja destruição total ou parcial, disfunção ou 

utilização indevida possa afetar, direta ou indiretamente, de forma permanente ou 

prolongada: o funcionamento do setor a que pertence, ou de outros setores; o 

funcionamento de Órgãos de Soberania; o funcionamento de Órgãos da Segurança 

Nacional; os Valores Básicos, afetando, desta forma, gravemente, o Bem-Estar Social; 

[o grau de] criticidade [é determinado] pelo impacto que a sua destruição, disfunção 

ou utilização indevida possa determinar no conjunto dos critérios referidos”277. 

Incluem-se aqui os seguintes setores: energia, tecnologias de informação e 

comunicação, água e alimentação, sistema financeiro, administração pública, justiça e 

segurança, saúde, e transportes. Foi em 2004 que Portugal iniciou a proteção das suas 

infraestruturas críticas, tendo sido delineada uma estratégia de ação estruturada em 

três fases: a identificação e classificação de infraestruturas críticas nacionais; a análise 

e avaliação do risco, e estudo de medidas a adotar; e a implementação de medidas e 

monitorização do risco278. Ainda decorre a segunda fase. 

 

Uma das principais características dos riscos globais é o seu potencial efeito 

sistémico. O risco sistémico é o risco de “colapso de um sistema inteiro, em oposição a 

colapsos em partes individuais ou em componentes”279. Os riscos sistémicos podem 

ser caracterizados da seguinte forma: simples pontos de rutura que combinam 

indiretamente para produzir falhas em larga escala; partilha de risco ou contágio, em 

que um dano vai despoletar uma cadeia de eventos; sistemas que são incapazes de 

recuperar o equilíbrio após um choque280. O Global Risks Report de 2012 versava pelo 

lado negro da conetividade, pelo facto de as vantagens da conetividade global 

permitirem a atores mal-intencionados a possibilidade de infligirem grandes perdas às 

sociedades. No relatório, a análise às respostas aos questionários mostrou que a falha 

de sistemas críticos era classificada como o foco principal dos riscos tecnológicos, 

interligando os restantes riscos desta categoria. Ao mesmo tempo, foi considerado o 

                                                           
277

 Segurança Online, 2014. [Em linha] (Disponível em: http://www.segurancaonline.com/gca/?id=966). 
278

 Autoridade Nacional de Proteção Civil, 2014. [Em linha], (Disponível em: 
http://www.proteccaocivil.pt/RiscosVulnerabilidades/Pages/InfraestruturasCriticas.aspx). 
279

 Cit. Kaufman et. al, 2003: 371. 
280

 Goldin et. al, 2014. 



96 
 

risco de uma única vulnerabilidade ser um possível catalisador de um efeito dominó e 

levar ao colapso de redes e sistemas críticos com um grande impacto, embora com 

pouca probabilidade de ocorrência, estando os ataques cibernéticos na sua origem281. 

 

Para se perceber os resultados dos inquéritos mencionados no parágrafo 

anterior, há que ter em conta a cronologia dos acontecimentos desde os ataques 

cibernéticos na Estónia. E, embora a incapacitação da utilização da Internet na Geórgia 

em 2008 fosse parte de um ataque militar da Rússia, foi o Stuxnet que veio alertar os 

decisores políticos e executivos empresariais para o tema das vulnerabilidades a que 

os países podem estar sujeitos. O vírus desenvolvido por americanos e israelitas 

demonstrou que é possível provocar o disfuncionamento de uma qualquer central de 

produção de energia que utilize sistemas de informação industriais, que pode ser 

copiado e aplicado a outro tipo de indústrias. Qualquer aparelho computorizado pode 

servir como meio de aplicação de funções para as quais não foi criado, e qualquer 

aparelho ligado a uma rede pode ser comprometido por terceiros. Os sistemas em 

rede são passíveis de entrar em colapso, devendo também considerar-se a 

possibilidade de causarem prejuízos substanciais ao nível monetário. 

 

O discurso de securitização dos riscos cibernéticos aumenta de intensidade em 

2013, quando o Global Risks Report incide sobre a possibilidade de a interligação do 

mundo virtual proporcionar a existência de fogos digitais descontrolados. Como se 

verifica na figura 4.5, tais acontecimentos eram considerados como prováveis pela 

combinação de um fluxo massivo de desinformação digital com ciberataques, ligados 

ainda a riscos geopolíticos como o terrorismo e o falhanço da governação global282. A 

ameaça de um perigo sistémico continuava a ser avançada como plausível, 

proporcionado pelo facto de um sem número de atividades passar pela utilização de 

um sistema de redes aberto e com facilidades de acesso. 
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Figura 4.5: Centralidade dos ciberperigos sistémi
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300 milhões. Considerando que um número alargado de pessoas é utilizador de várias 

redes sociais em simultâneo, tendo em conta a população mundial atual285 e a forma 

instantânea como a informação circula, pode imaginar-se o impacto que teria uma 

situação de caos generalizado.  

 

Existem duas situações em que os acontecimentos descritos no parágrafo 

anterior contêm mais perigo. A primeira é em caso de grande ansiedade ou de alta 

tensão, quando circula informação falsa sobre um evento específico, como a passagem 

de uma grande tempestade. Mesmo que a informação seja rapidamente corrigida, 

existe um número considerável de pessoas que agiram de acordo com a primeira 

informação. A outra situação verifica-se quando a informação circula num grupo 

fechado de pessoas que resistem à sua correção, fazendo com que essa informação 

passe a ser uma forma de manipulação de ideias, como nos grupos terroristas. As 

redes sociais ajudaram a derrubar regimes, ou pelo menos levaram ao levantamento 

de revoluções. No entanto, também provocaram o caos nos mercados financeiros e a 

fuga de pessoas com a notícia de ataques inexistentes, pelo que deve ter-se em 

atenção as consequências da desinformação em larga escala286. 

 

A resiliência foi referida no capítulo 3 como um dos principais fatores que 

garantem a estabilidade da Internet e de todos os sistemas em rede. Contudo, a 

dinâmica subjacente às tecnologias de informação pode transformar-se numa 

desvantagem. À medida que os objetos vão ficando online287, e simultaneamente, 

todos os aspetos da vida quotidiana das sociedades são transferidos para o mundo 

virtual, as vulnerabilidades aumentam e os atacantes ficam com várias opções ao seu 

dispor para daí retirarem os seus proveitos. Até ao momento, os incidentes no 

ciberespaço não tiveram um grande impacto, mas o risco existe. O Global Risks Report 

de 2014 refere-se à possibilidade de desintegração digital pela crescente complexidade 

dos sistemas e interligações entre os mesmos, associado ao facto de ser mais fácil de 
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perpetrar um ciberataque do que defendê-lo288. Uma dinâmica decorrente daquilo 

para o qual a Internet foi concebida, a resistência e não a segurança. No entanto, 

enquanto no passado um ataque poderia no máximo incapacitar a rede interna de 

uma empresa, atualmente pode levar ao colapso um conjunto de redes, senão mesmo 

todas as redes. 

 

Existe quem se refira ao pior cenário possível como o “Cybergeddon289”, um 

futuro que pode estar próximo e em que os atacantes têm uma clara vantagem sobre 

os defensores, caso os primeiros fiquem com uma tecnologia ao seu dispor que cause 

a rutura dos sistemas. Nesse sentido, a Internet deixaria de ser o espaço livre de 

comunicação que se conhece atualmente, deixando de ser utilizada tanto por 

consumidores como por empresas. Será um cenário possível, mas pouco provável 

ainda, sendo necessário continuar a haver cooperação entre todos os atores, públicos 

e privados, embora tenham sido estes últimos a dar o principal contributo para que a 

Internet se mantivesse fiável.  

 

No entanto, relembrando as notícias sobre os métodos de vigilância da Agência 

Nacional de Segurança americana290, por vezes são os próprios governos a retirar a 

confiança no funcionamento dos sistemas. No seguimento dessas notícias, 

considerando que o órgão supervisor da Internet se situa nos EUA, houve quem 

questionasse a sua fiabilidade. Começaram a discutir-se outras formas de organizar o 

funcionamento da Internet, menos flexíveis, e que poderiam levar à sua desintegração 

tal como a conhecemos. Ao mesmo tempo, os indivíduos desiludidos com as políticas 

dos seus governos podem entender estas práticas como agressões e encarar os 

agentes políticos como agressores que têm de ser confrontados. A complexidade atual 

dos sistemas levou a que a seguradora Zurich291 elaborasse um relatório sobre os 

riscos cibernéticos em conjunto com o Atlantic Council292, o qual foi publicado em 
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2014. Esse relatório estabelece um paralelismo entre os riscos cibernéticos e a crise do 

sub-prime em 2008, uma crise financeira que teve origem em riscos que estavam 

camuflados pela sua excessiva complexidade293. Segundo os seus autores, a Internet 

do futuro vai ser fonte de choques globais e servir como amplificador de choques com 

origem fora dos sistemas de redes, de formas para as quais não existe preparação. O 

grau de controlo do funcionamento da Internet não aumenta de acordo com o 

crescimento substancial da forma como as sociedades dela dependem, fazendo com 

que seja possível a existência de eventos com maiores proporções que provoquem o 

colapso dos sistemas. 

 

Os choques globais provocados pelos riscos cibernéticos serão uma 

combinação da ação, propositada ou não, de um conjunto de atores e atividades 

inerentes ao funcionamento das tecnologias de informação. Aqui se incluem as tarefas 

acumuladas que os técnicos de informática têm dentro das organizações, a 

dependência de terceiros para o funcionamento dos serviços associados às tecnologias 

de informação, bem como aqueles que garantem a assistência técnica aos produtos 

utilizados pelas empresas fornecedoras dos produtos, as tecnologias disruptivas, o 

colapso das IIC e choques externos294. Os riscos cibernéticos, embora pouco prováveis, 

podem ter um efeito sistémico no funcionamento das redes e, como tal, deve ter-se 

uma abordagem holística para se fazer uma correta avaliação dos perigos existentes. 

Só assim se previne a sua concretização. 

 

No início do mês de setembro de 2014, à data em que entrou em vigor o novo 

mapa judiciário português, o sistema informático295 dos tribunais entrou em colapso. 

Não se deveu a nenhum ataque cibernético, foi um incidente provocado pela falta de 

cooperação entre a equipa que concebeu o programa, que entretanto se demitiu em 

fevereiro do mesmo ano, e os responsáveis pela área de informática do Ministério da 

Justiça. Estima-se que serão necessários dois meses para que o CITIUS fique 
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 Ibid: 8.  
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novamente operacional, com todas as funções que tinha anteriormente296. Segundo 

José Tribolet297, foi um problema criado pelo facto de haver um número reduzido de 

pessoas que sabiam trabalhar com o programa, devendo ser considerado como uma 

ameaça à segurança nacional, pelo facto de ser um setor integrado nas IIC de 

Portugal298. De acordo com o especialista, as bases de dados com informações vitais do 

Estado português são vulneráveis, faltando “classificar por graus de importância e 

[efetuar] diagnósticos profundos aos níveis de segurança e veracidade dos sistemas 

públicos relacionados com as informações dos cidadãos, das propriedades, das 

empresas e do funcionamento vital do país”299. 

 

• Caso de Estudo 4: Infraestruturas (In)Seguras? 

No dia 27 de outubro de 2013, mais de uma centena de imóveis pertencentes a 

um grupo bancário português foram transferidos para o nome de uma empresa fictícia 

através do sistema informático do Registo Predial sem que tal fosse detetado. Só 

quando funcionários do banco se dirigiram a uma conservatória para tratar da venda 

de um imóvel é que verificaram que o prédio estava no nome de outra empresa, uma 

quebra de segurança significativa que demonstrou a fragilidade do sistema300. A 

investigação das autoridades continuava num impasse sete meses depois do crime, 

não possuindo até à data qualquer prova do ato. Segundo se apurou, o ataque terá 

sido cometido através do Sistema Integrado de Registo Predial (SIRP), por alguém que 

tinha acesso direto ao sistema, aproveitando provavelmente um problema com o 

registo de todos os movimentos que são feitos no sistema pelos utilizadores. Verificou-

se nesta situação que o atacante foi alguém que tinha acesso ao sistema, uma prova 

de que as ameaças são reais e nem sempre são externas301.  
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 Marques, R. e Gustavo, R., 2014. In: Jornal Expresso, Primeiro Caderno, 27 de setembro: 20-1. 
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 Presidente do Instituto Nacional de Engenharia e Sistemas de Computadores (INESC) e diretor do 
Departamento de Informática do Instituto Superior Técnico, convidado em 2011 para desenvolver o 
projeto de reforma informática do Estado português. 
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 Marques, R., 2014. In: Jornal Expresso, Primeiro Caderno, 20 de setembro: 20-1. 
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 cit. Pereira, M., 2014. In Jornal Expresso, Primeiro Caderno, 23 de maio: 18.   
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 Gustavo, R. e Pereira, M., 2014. In Jornal Expresso, Primeiro Caderno, 11 de janeiro: 24.   
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 Gustavo, R., 2014. In Jornal Expresso, Primeiro Caderno, 23 de maio: 18.   



 

IV.3. Análise SWOT 

 

Como foi amplamente 

ciberespaço, bem como a sua influência, no quotidiano das sociedades 

contemporâneas tem vindo a aumentar de forma exponencial ao longo das últimas 

décadas. Atualmente, praticamente todos as dimensões da vida d

empresa, de um agregado familiar, ou de apenas um indivíduo, estão de alguma forma 

dependentes, direta ou indiretamente, dos meios cibernéticos. Seja pelas redes de 

distribuição de energia ou o controlo do fornecimento de água, através da

de informação e comunicação ou sistemas de transporte, verifica

acarreta consigo um novo espetro de riscos que podem colocar em causa a segurança 

das sociedades. Nesse sentido, procedeu

(acrónimo inglês de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) tendo em vista as 

perspetivas para Portugal no domínio cibernético no período 2014

respeita aos riscos cibernéticos, como consequência dos desafios apresentados pelo 

ciberespaço, através do qual se procuramos obter um diagnóstico qualitativo sobre o 

futuro do processo em análise.

 

Figura 4.6: Análise SWOT

 

 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

IV.3. Análise SWOT – Perspetivas para Portugal no Ciberdomínio

Como foi amplamente abordado no trabalho em curso, a utilização do 

ciberespaço, bem como a sua influência, no quotidiano das sociedades 

contemporâneas tem vindo a aumentar de forma exponencial ao longo das últimas 

décadas. Atualmente, praticamente todos as dimensões da vida de um país, de uma 

empresa, de um agregado familiar, ou de apenas um indivíduo, estão de alguma forma 

dependentes, direta ou indiretamente, dos meios cibernéticos. Seja pelas redes de 

distribuição de energia ou o controlo do fornecimento de água, através da

de informação e comunicação ou sistemas de transporte, verifica-se que o ciberespaço 

acarreta consigo um novo espetro de riscos que podem colocar em causa a segurança 

Nesse sentido, procedeu-se à elaboração de um exercício SWO

(acrónimo inglês de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) tendo em vista as 

perspetivas para Portugal no domínio cibernético no período 2014

respeita aos riscos cibernéticos, como consequência dos desafios apresentados pelo 

através do qual se procuramos obter um diagnóstico qualitativo sobre o 

futuro do processo em análise. 

Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 
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Perspetivas para Portugal no Ciberdomínio 

abordado no trabalho em curso, a utilização do 

ciberespaço, bem como a sua influência, no quotidiano das sociedades 

contemporâneas tem vindo a aumentar de forma exponencial ao longo das últimas 

e um país, de uma 

empresa, de um agregado familiar, ou de apenas um indivíduo, estão de alguma forma 

dependentes, direta ou indiretamente, dos meios cibernéticos. Seja pelas redes de 

distribuição de energia ou o controlo do fornecimento de água, através das tecnologias 

se que o ciberespaço 

acarreta consigo um novo espetro de riscos que podem colocar em causa a segurança 

laboração de um exercício SWOT 

(acrónimo inglês de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) tendo em vista as 

perspetivas para Portugal no domínio cibernético no período 2014-2030 no que 

respeita aos riscos cibernéticos, como consequência dos desafios apresentados pelo 

através do qual se procuramos obter um diagnóstico qualitativo sobre o 

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
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Participaram neste exercício um conjunto heterogéneo de pessoas, umas com 

conhecimento sobre o problema em análise e/ou estão envolvidas neste processo em 

diferentes posições, outras com bastante experiência nas várias atividades que 

desenvolveram ao longo das suas carreiras profissionais. A escolha destas pessoas teve 

como critério recolher as várias perspetivas: académica, especialistas em segurança da 

informação, em telecomunicações e eletrónica, empresarial, judicial e forças armadas. 

Assim, participaram neste exercício as seguintes personalidades: 

 

Figura 4.7: Participantes no SWOT 

Área de 
Intervenção 

N.º Nome 
Enquadramento Institucional  

Área de Formação 

Académica 

1 Prof. Doutor José Félix Ribeiro  
Doutorado em Relações Internacionais pela 
FCSH–UNL 

2 
Tenente-coronel (Doutor) Paulo 
Viegas Nunes 

Doutorado em Ciências da Informação pela 
Universidade Complutense de Madrid, 
Professor na Academia Militar 

Especialistas 

3 Eng.º Francisco Morais 
Diretor de Segurança Informática do Banco 
BPI 

4 Eng.º José A. Alegria 
Director Cybersecurity, Privacy and Business 
Continuity da Portugal Telecom  

5 Eng.º Dinis Guerra Fernandes 
Diretor - Global Managed Services da Unisys 
Portugal 

6 Eng.º Henrique Duarte Gomes 
Eng.º Eletrotécnico, Especialista em 
Telecomunicações e Eletrónica 

Judicial 7 Dr. Carlos Cabreiro 
Coordenador de Investigação Criminal da 
Polícia Judiciária 

Empresarial 

8 Dr. António Corrêa Figueira 
Administrador-Executivo da Luso Atlântica 
Corretores de Seguros, S.A. 

9 Dr. António Madureira 
Administrador-Delegado/CEO, Willis 
Portugal, S.A. 

Forças 
Armadas 

10 Major-General Vítor Rodrigues Viana 
Diretor-Geral do Instituto de Defesa 
Nacional 

11 Tenente-coronel Jorge Abel Ralo 
Assessor da Direção de Relações 
Internacionais do Ministério da Defesa 
Nacional 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 
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De modo a ter uma primeira visão sobre as Perspetivas para Portugal no 

Domínio Cibernético no Período 2014-2030, os inquiridos foram confrontados com 4 

grupos de questionários: Questionário I – Forças; Questionário II – Fraquezas; 

Questionário III – Oportunidades; Questionário IV – Ameaças. Cada questionário 

continha um conjunto de questões que deveriam ser classificadas de 1 a 3 (1 - 

nenhuma importância, 2 - importância razoável, 3- grande importância; e, 4 no caso de 

abstenção) de acordo com o que os inquiridos consideram ser os vetores que 

caracterizam as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em relação ao período do 

processo em estudo. A tabela 4.2 apresenta os quatro questionários do SWOT com o 

apuramento final dos resultados realizados aos inquiridos. 

 

Figura 4.8: Apuramento da Opinião de Atores sobre as Perspetivas para Portugal no Domínio 

Cibernético no Período 2014-2030 - Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças 

Questionário I 

FORÇAS das Perspetivas para Portugal no Domínio Cibernético no Período 2014-
2030 

GRAU DE IMPORTÂNCIA∗ 

1 
O quadro legal existente para fazer face ao cibercrime 1 2 3 4 

Total 2 2 5 2 

2 

A entrada em funções dos Centros Nacionais de Cibersegurança e 
Ciberdefesa 

1 2 3 4 

Total 0 0 11 0 

3 

A experiência adquirida pelo CERT.PT no tratamento e coordenação da 
resposta a incidentes de segurança informática  

1 2 3 4 

Total 0 5 4 2 

4 

A cooperação com organizações internacionais, nomeadamente a UE e a 
OTAN 

1 2 3 4 

Total 0 3 8 0 

5 

Sensibilização da sociedade civil para as questões cibernéticas, como por 
exemplo o 1º Curso de Cibersegurança e Gestão de Crises no 
Ciberespaço” do Instituto de Defesa Nacional, em Março de 2014 

1 2 3 4 

Total 1 5 5 0 

∗1 = Nenhuma Importância; 2 = Importância Razoável; 3 = Grande Importância; 4 = Abstenção 
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Questionário II 

FRAQUEZAS das Perspetivas para Portugal no Domínio Cibernético no Período 
2014-2030 

GRAU DE IMPORTÂNCIA∗ 

1 

A necessidade em formar recursos humanos na área da segurança 
informática 

1 2 3 4 

Total 0 2 9 0 

2 

A inexistência de cooperação entre setor público e privado no domínio 
cibernético 

1 2 3 4 

Total 1 5 5 0 

3 
A pouca alocação de recursos financeiros para a segurança informática 1 2 3 4 

Total 0 3 8 0 

4 

A falta de práticas correntes no domínio da avaliação e gestão de riscos 
cibernéticos 

1 2 3 4 

Total 0 1 10 0 

5 
O armazenamento de dados no sistema cloud 1 2 3 4 

Total 0 8 2 1 

6 

Atraso da Autoridade Nacional de Segurança para a criação da Comissão 
para a Cibersegurança e Ciberdefesa 

1 2 3 4 

Total 3 4 4 0 

7 

Descontentamento/ desentendimento entre órgãos/ entidades nacionais 
quanto à criação da Estrutura Nacional de Cibersegurança e Ciberdefesa 

1 2 3 4 

Total 0 5 5 1 

8 

Desalinhamento de compromissos entre Portugal e a OTAN: dever de 
criar o Centro Nacional de Cibersegurança até final de 2012 de acordo 
com as diretrizes da OTAN/ não criação até ao momento por Portugal 

1 2 3 4 

Total 0 6 5 0 

9 
Falta de sensibilização da sociedade civil para as questões cibernéticas 1 2 3 4 

Total 0 3 8 0 

∗1 = Nenhuma Importância; 2 = Importância Razoável; 3 = Grande Importância; 4 = Abstenção 
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Questionário III 

OPORTUNIDADES das Perspetivas para Portugal no Domínio Cibernético no 
Período 2014-2030 

GRAU DE IMPORTÂNCIA∗ 

1 

A crescente perceção da sociedade portuguesa relativamente aos riscos 
cibernéticos 

1 2 3 4 

Total 0 5 6 0 

2 
A possibilidade de passar a ser obrigatório o reporte de incidentes 1 2 3 4 

Total 0 4 7 0 

3 

A participação ativa de Portugal na reformulação no modelo de 
governança da Internet 

1 2 3 4 

Total 2 3 6 0 

4 
Desenvolvimento de uma cultura nacional de cibersegurança 1 2 3 4 

Total 0 2 9 0 

5 
A utilização do ciberespaço como meio para criação de emprego 1 2 3 4 

Total 3 6 2 0 

∗1 = Nenhuma Importância; 2 = Importância Razoável; 3 = Grande Importância; 4 = Abstenção 

 

Questionário IV 

Ameaças das Perspetivas para Portugal no Domínio Cibernético no Período 2014-
2030 

GRAU DE IMPORTÂNCIA∗ 

1 

A crescente utilização do hacktivismo como instrumento de 
destabilização  

1 2 3 4 

Total 0 4 7 0 

2 
A exposição ao risco das Infraestruturas de Informação Críticas  1 2 3 4 

Total 0 0 11 0 

3 
O crescimento previsto para a área do comércio eletrónico   1 2 3 4 

Total 1 6 4 0 

4 

O clima de conflitualidade existente ao nível do sistema internacional e a 
utilização do ciberespaço como instrumento de retaliação 

1 2 3 4 

Total 0 4 7 0 

5 

A utilização do ciberespaço para atos de espionagem (industrial, militar, 
civil, política) 

1 2 3 4 

Total 1 1 9 0 

6 

Por vezes a não distinção entre os conceitos de cibersegurança e 
ciberdefesa 

1 2 3 4 

Total 3 6 2 0 
∗1 = Nenhuma Importância; 2 = Importância Razoável; 3 = Grande Importância; 4 = Abstenção 

Fonte: SWOT, Questionários elaborados pelo próprio autor, 2014. 
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Optou-se por apresentar os resultados em valores absolutos para analisar as 

respostas aos questionários. Verifica-se que, de um modo geral, as várias perspetivas 

de dimensão cibernética adquirem - no mínimo - alguma importância no período em 

estudo. Quanto às Forças, sublinha-se a importância dada à entrada em funções dos 

Centros Nacionais de Cibersegurança e Ciberdefesa, entendida como um aspeto 

relevante para Portugal enfrentar os riscos cibernéticos, tal como a cooperação com 

organizações internacionais. No entanto, a entrada em funções dos centros só 

constituirá efetivamente uma força caso reúnam as condições necessárias, quer do 

ponto de vista humano quer do ponto de vista tecnológico, para uma efetiva deteção e 

resposta a ataques. Sobre este quadrante há que fazer referência ainda ao facto de a 

experiência do CERT.PT302 não ser considerada preponderante para fazer face aos 

desafios do ciberespaço, talvez por ser origem académica e não estar ligado 

oficialmente ao setor da segurança nacional. As ações de sensibilização são a melhor 

forma prevenção, contudo, devem ser encontrados mecanismos para fazer chegar a 

mensagem a todos os utilizadores, pelo que as soluções devem ser encontradas, por 

exemplo, através das plataformas de ensino e comunicação social, devendo as 

empresas e organizações desenvolver atividades no mesmo sentido.  

 

Em relação às Fraquezas, analisando o questionário correspondente verifica-se 

que os peritos encararam cinco questões como sendo de grande importância, sendo 

que uma foi abordada como força, pelo que se entende a necessidade de desenvolver 

ações de sensibilização perante um público-alvo mais amplo. Das restantes quatro, é 

de evidenciar o facto de três das questões se interligarem; só é possível ter recursos 

humanos na área da segurança informática se forem alocados os recursos financeiros 

suficientes para o efeito, de outro modo não é atingido o mínimo de segurança que o 

ciberespaço vai exigir nos próximos anos, tal como não é possível desenvolver práticas 

correntes de avaliação e gestão de riscos se houver carência de recursos humanos e 

                                                           
302

 Computer Emergency Response Teams (CERT), é um serviço de resposta a incidentes de segurança 
informática. A missão do CERT.PT é “contribuir para o esforço de cibersegurança nacional 
nomeadamente no tratamento e coordenação da resposta a incidentes, na produção de alertas e 
recomendações de segurança e na promoção de uma cultura de segurança em Portugal”; o CERT.PT 
congrega uma rede nacional de CSIRTs (Computer Security Incident Response Team), que são equipas de 
resposta a incidentes de segurança que cada organização/instituição deveria ter para enfrentar os 
ciberriscos (Fonte: CERT.PT [Em linha] Disponível em http://www.cert.pt/).  
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financeiros. De referir ainda neste ponto que os termos de funcionamento do Centro 

Nacional de Cibersegurança (CNCSeg) foram apenas estabelecidos em Maio de 2014, 

através do Decreto-Lei n.º 69/2014, posteriormente à data de elaboração do 

questionário. Espera-se que seja possível proceder à implementação do CNCSeg 

dentro dos prazos previstos (até 2017) para o seu funcionamento em pleno. A 

Comissão Instaladora do CNCSeg foi constituída em 2012, tendo concluído e entregue 

a sua proposta final em julho do mesmo ano. Tendo em conta o tempo decorrido até à 

criação do CNCSeg, teme-se que os agentes políticos continuem sem compreender a 

importância de implementar uma Estratégia Nacional de Cibersegurança e, nesse 

sentido, não sejam disponibilizadas as verbas necessárias para o efeito. A falta de 

cooperação é uma característica indissociável da forma como as instituições nacionais 

interagem, vai ser necessária uma mudança de mentalidades para enfrentar os riscos 

cibernéticos, uma área que requer partilha de experiências e conhecimento. Os 

especialistas referem-se ao termo “coopetition303”para exemplificar o método com 

que se deve abordar o campo da cibersegurança, pelo que se torna importante 

transportar este conceito para as instituições nacionais. 

 

No que respeita às Oportunidades, sublinha-se a importância dada à 

possibilidade de o reporte de incidentes passar a ser obrigatório, sendo necessário 

encontrar um ponto de equilíbrio no capítulo das investigações criminais. Atualmente, 

a partir do momento em que há uma queixa-crime a PJ entra em segredo de justiça e 

deixa de haver comunicação com a equipa de respostas a incidentes. De referir 

também que a maioria dos inquiridos considerou o desenvolvimento de uma cultura 

nacional de cibersegurança como uma oportunidade para o período do processo em 

estudo. Neste domínio, há que tentar ultrapassar uma característica da sociedade 

portuguesa, a falta de uma cultura de segurança, pelo que as ações de sensibilização 

devem ser consideradas com um fator-chave na implementação de uma estratégia 

nacional. A sensibilização da sociedade civil é essencial para diminuir o número de 

ataques com sucesso que exploram a engenharia social, o vetor de ataques que é mais 

                                                           
303

 Junção dos termos cooperation e competion em inglês, cooperação e competição. 
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utilizado para ataques com recurso a APT a infraestruturas críticas ou entidades com 

importante propriedade intelectual.  

 

A questão da utilização do ciberespaço como meio para a criação do emprego 

surgiu no seguimento da reflexão efetuada no Capítulo 3 do presente estudo, onde se 

abordou as várias tendências tecnológicas para os próximos. A maioria dos inquiridos 

não entendeu a criação de emprego no meio digital como muito importante, talvez 

pelo facto de serem tecnologias ainda em desenvolvimento. No entanto, tendo em 

conta os níveis elevados de desemprego e a automatização crescente das atividades 

industriais, considera-se que deve haver uma aposta forte ao nível da formação na 

área em questão. Uma sociedade com elevados níveis de desemprego não consegue 

manter-se estável por um longo período de tempo, pelo que tal pode ser considerado 

como uma ameaça à segurança nacional304. Nesse sentido, se for tida em conta a 

necessidade de se formarem recursos humanos na área da segurança da informação, 

associada ao surgimento destas novas tecnologias, a ciberespaço como meio para 

criação de emprego deve ser considerado como uma oportunidade. 

 

Finalmente, no âmbito das Ameaças, salienta-se a convergência dos peritos em 

três das seis questões colocadas, com especial enfoque para importância dada à 

exposição ao risco das infraestruturas críticas, onde a totalidade dos inquiridos 

respondeu como sendo de grande importância. A utilização do ciberespaço como 

elemento de retaliação ou para atos de espionagem são também duas situações a ter 

em conta, para as quais é necessário que os respetivos meios de combate se 

encontrem totalmente operacionais. Por último, de referir que a questão do ativismo, 

considerada pela maioria dos inquiridos como uma ameaça para Portugal, deve ser 

abordada de uma forma holística. Ou seja, este tipo de ações é desenvolvido por 

cidadãos descontentes e, neste sentido, só é possível enfrentar o problema de uma 

forma indireta, pela resolução de problemas estruturais do país. 

 

                                                           
304

 Ver Capítulo II sobre a Escola de Copenhaga, na vertente da segurança da sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A investigação desenvolvida ao longo do presente estudo pretendeu discernir 

sobre as várias envolvências dos riscos cibernéticos, tentando analisar o fenómeno em 

Portugal. Obteve-se a resposta à pergunta de partida, embora exista algum trabalho 

desenvolvido, o país não está suficientemente preparado para fazer face aos perigos 

decorrentes dos riscos cibernéticos. Como se verificou no Capítulo IV305, as ameaças à 

segurança com origem ou por intermédio do ciberespaço são de natureza diversa. É 

necessário envolver vários setores da sociedade na sua prevenção, para além da 

segurança e defesa nacional. Ao mesmo tempo, é importante enquadrar os vários 

tipos de ameaças cibernéticas pois, como se verificou no Capítulo I quando se analisou 

o fenómeno dos novos riscos globais, o excesso de alarmismo pode ter efeitos 

contraproducentes. Os setores da cibersegurança e ciberdefesa não envolvem apenas 

a prevenção e resposta a ataques envolvidos no domínio da ciberespionagem ou da 

ciberguerra por exemplo. Não são (ainda) cenários credíveis para gestores 

empresariais. No entanto, se estes forem confrontados com a possibilidade de a 

reputação das suas empresas poder ser afetada por quebras de segurança dos seus 

sistemas informáticos, talvez reconheçam a importância de garantir a fiabilidade e 

resiliência dos mesmos. Isso só é possível com investimento em recursos humanos, o 

que requer uma dotação suficiente de recursos financeiros.    

 

Sendo a gestão deste tipo de risco uma área ainda embrionária no panorama 

nacional, no que respeita à maioria das instituições públicas e privadas, deve referir-se 

em primeiro lugar que, deste ponto de vista, não é possível ainda promover resultados 

conclusivos nesta matéria. As respostas obtidas por parte dos especialistas indicam 

que existe um conjunto de ameaças e de oportunidades no domínio cibernético, o que 

demonstra a necessidade de se ter em conta algumas questões importantes para a 

soberania nacional, como a vulnerabilidade das infraestruturas críticas. Ao mesmo 

tempo, verifica-se que em alguns setores da economia e do Estado português, na sua 

                                                           
305

 Ver Figura 4.3, sobre as várias vertentes dos riscos cibernéticos. 
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dimensão civil e militar, é visível um levantamento de capacidades no sentido de fazer 

face a este tipo de ameaças. Por exemplo, o setor financeiro executa regularmente 

testes à fiabilidade dos sistemas. Existem outros bons exemplos também, como o setor 

das telecomunicações. Infelizmente, não foi possível obter feedback por parte do setor 

da energia. 

 

Uma das características da forma como se prepara a segurança das redes 

computorizadas é a constituição de duas equipas, denominadas normalmente de Red 

Team e Blue Team306, em que a primeira age como atacante e a segunda como 

defensora. Poderia ser considerada como uma das estratégias a aplicar nas instituições 

públicas, em cooperação com o setor privado que tem o know-how adquirido, no 

sentido de preparar os sistemas307. No entanto, mesmo com a parte técnica bem 

preparada, existe sempre o fator humano, pelo que outra das estratégias a adotar 

seria a formação regular dos recursos humanos da Administração Pública. De uma 

forma construtiva, testando a atenção das pessoas, relembrando sempre quais os 

melhores procedimentos a ter em conta quando existem dúvidas quanto à origem de 

alguns documentos ou comunicações por via eletrónica. Quanto ao setor privado, 

também tem um longo trabalho para desenvolver, tendo em conta que o tecido 

empresarial português é constituído na sua maioria por pequenas e médias empresas. 

 

Pensa-se que existem dois grandes entraves ao sucesso da estratégia de 

cibersegurança nacional. O primeiro é o facto de a sociedade portuguesa estar 

habituada à burocracia e ser bastante hierarquizada, quando no setor da segurança 

cibernética é necessário descentralizar e permitir capacidade de decisão em escalões 

inferiores da hierarquia. Por exemplo, foi um técnico quem teve a decisão prática de 

desligar a Rede na Estónia. O outro entrave é o facto de os agentes políticos não 

reconhecerem o setor como prioritário, só assim se compreendendo o tempo que o 

CNCSeg demorou a ser criado e a pouca dotação de recursos que obteve.  
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Não é obrigatório que o discurso da cibersegurança esteja presente em grande 

parte dos discursos governamentais como nos EUA, até porque as capacidades 

estratégicas diferem. Contudo, tendo em conta o facto de a ameaça ser real, deveria 

haver uma atenção redobrada para os setores da cibersegurança e ciberdefesa 

nacional, porque a prevenção é a melhor forma de um país se defender.  

 

Existe a chamada “Agenda Portugal Digital”, que tem áreas de intervenção 

definidas, bem como ações de monitorização e acompanhamento308. Contudo, teme-

se que não passe de um conjunto de boas intenções e, ao mesmo tempo, de um 

atropelo de funções que devem estar sob dependência do CNCSeg. Ao mesmo tempo, 

a própria criação deste último esteve envolta em alguma polémica pelo facto de, ao 

contrário do que acontece noutros países, os Serviços de Informação da República 

Portuguesa (SIRP) não terem qualquer representação na Comissão Instaladora do 

CNCSeg. Foi este tipo de dissonâncias que criou algum atrito e inércia ao 

desenvolvimento do processo que se arrastou até 2014.  

 

No entanto, a criação da Estrutura Nacional de Cibersegurança e Ciberdefesa é 

considerada imprescindível em sociedades baseadas/dependentes da Informação, de 

acordo com Diretivas da NATO e UE. Ambas as organizações previam penalizações para 

os países que não tivessem os seus CNCSeg em funcionamento até ao final de 2012, 

algo com que Portugal continua em falta, pois o CNCSeg existe apenas como uma 

ligação online e pouco mais.  

 

Sendo verdade que a sua constituição é recente, vai requerer algum tempo e 

muito trabalho até que o Centro alcance a sua missão de “contribuir para que o país 

use o ciberespaço de uma forma livre, confiável e segura, através da promoção da 

melhoria contínua da cibersegurança nacional e cooperação internacional, em 

articulação com todas as autoridades competentes, bem como da implementação das 
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medidas e instrumentos necessários à antecipação, à deteção, reação e recuperação 

de situações que, face à iminência ou ocorrência de incidentes ou ciberataques, 

ponham em causa o funcionamento das infraestruturas críticas e os interesses 

nacionais309”. 

 

Por outro lado, apesar de o Ministério da Defesa Nacional (MDN) ter 

estabelecido em outubro de 2013 a Orientação Política para a Ciberdefesa310, ainda se 

encontra por criar o Centro Nacional de Ciberdefesa, órgão responsável pela condução 

de operações no ciberespaço e pela reposta a incidentes informáticos e ciberataques, 

com responsabilidades de coordenação, operacionais e técnicas. Além da demora na 

conceção das estratégias, o processo de implantação também é longo. Ao mesmo 

tempo, existe a possibilidade de as tarefas não chegarem a ser concluídas, escudando-

nos na proteção de terceiros, como aconteceu com a Estrutura Nacional de Segurança 

da Informação (ENSI), criada em 2005, e que pretendia ser um conjunto de 

documentos de referência para entidades públicas, privadas e até para o cidadão que, 

infelizmente, não chegou a ser tornado público.  

 

O país não teve capacidade para acompanhar as alterações provocadas pela 

globalização, estando atualmente a viver uma crise que foi, em grande parte, causada 

pelo facto de a sociedade portuguesa não se aperceber da nova realidade, 

principalmente na transição para o século XXI. Abyssus abyssum invocat, o abismo 

chama outro abismo, o modo português de atuar. É necessário mudar de mentalidade, 

chegou a altura de as instituições começarem a cooperar entre si. A gestão de riscos 

cibernéticos precisa da intervenção de todos os setores, públicos e privados. Dada a 

(pequena) dimensão nacional e o carácter técnico do tema, não é um setor para 

lugares políticos, mas sim uma área que requer a maior atenção num futuro que se 

adivinha – cada vez mais – digital.  
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APÊNDICE A – Modelo de Questionário SWOT 

 

Mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais 

Especialização em “Globalização e Ambiente” 

 

Pedro Agria Torres 

 Exercício SWOT 

“PERSPETIVAS PARA PORTUGAL NO DOMÍNIO CIBERNÉTICO NO 

PERÍODO 2014-2030” 

Questionários 

 

NOME  

EMPRESA/INSTITUIÇÃO  

DATA  

 

Nota : 

Cada questionário apresenta um conjunto de questões que devem ser classificadas de 1 a 3 

(nenhuma importância, importância razoável ou grande importância), optando apenas por 

uma opção, de acordo com o que os inquiridos consideram ser os vetores que caracterizam as 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em relação ao futuro do processo em estudo. Em 

caso de abstenção deve escolher o 4. 

 

TODAS AS RESPOSTAS SERÃO ANALISADAS E GRAVADAS DE FORMA ANÓNIMA 
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Questionário I 

FORÇAS das Perspetivas para Portugal no Domínio 

Cibernético no Período 2014-2030 
GRAU DE IMPORTÂNCIA∗ 

1 
O quadro legal existente para fazer face ao 

cibercrime 
1 2 3 4 

2 
A entrada em funções dos Centros Nacionais de 

Cibersegurança e Ciberdefesa 
1 2 3 4 

3 

A experiência adquirida pelo CERT.PT no 

tratamento e coordenação da resposta a 

incidentes de segurança informática  

1 2 3 4 

4 
A cooperação com organizações internacionais, 

nomeadamente a UE e a OTAN 
1 2 3 4 

5 

Sensibilização da sociedade civil para as 

questões cibernéticas, como por exemplo o 1º 

Curso de Cibersegurança e Gestão de Crises no 

Ciberespaço” do Instituto de Defesa Nacional, 

em Março de 2014 

1 2 3 4 

∗1 = Nenhuma Importância; 2 = Importância Razoável; 3 = Grande Importância; 4 = Abstenção 

 

OBSERVAÇÕES: 
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Questionário II 

FRAQUEZAS das Perspetivas para Portugal no 

Domínio Cibernético no Período 2014-2030 
GRAU DE IMPORTÂNCIA∗ 

1 
A necessidade em formar recursos humanos na 

área da segurança informática 
1 2 3 4 

2 
A inexistência de cooperação entre setor público e 

privado no domínio cibernético 
1 2 3 4 

3 
A pouca alocação de recursos financeiros para a 

segurança informática 
1 2 3 4 

4 
A falta de práticas correntes no domínio da 

avaliação e gestão de riscos cibernéticos 
1 2 3 4 

5 O armazenamento de dados no sistema cloud 1 2 3 4 

6 

Atraso da Autoridade Nacional de Segurança para a 

criação da Comissão para a Cibersegurança e 

Ciberdefesa 

1 2 3 4 

7 

Descontentamento/ desentendimento entre 

órgãos/ entidades nacionais quanto à criação da 

Estrutura Nacional de Cibersegurança e Ciberdefesa 

1 2 3 4 

8 

Desalinhamento de compromissos entre Portugal e 

a OTAN: dever de criar o Centro Nacional de 

Cibersegurança até final de 2012 de acordo com as 

diretrizes da OTAN/ não criação até ao momento 

por Portugal 

1 2 3 4 

9 
Falta de sensibilização da sociedade civil para as 

questões cibernéticas 
1 2 3 4 

∗1 = Nenhuma Importância; 2 = Importância Razoável; 3 = Grande Importância; 4 = Abstenção 

 

OBSERVAÇÕES: 
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Questionário III 

OPORTUNIDADES das Perspetivas para Portugal no 

Domínio Cibernético no Período 2014-2030 
GRAU DE IMPORTÂNCIA∗ 

1 
A crescente perceção da sociedade portuguesa 

relativamente aos riscos cibernéticos 
1 2 3 4 

2 
A possibilidade de passar a ser obrigatório o 

reporte de incidentes 
1 2 3 4 

3 
A participação ativa de Portugal na reformulação no 

modelo de governança da Internet 
1 2 3 4 

4 
Desenvolvimento de uma cultura nacional de 

cibersegurança 
1 2 3 4 

5 
A utilização do ciberespaço como meio para 

criação de emprego 
1 2 3 4 

∗1 = Nenhuma Importância; 2 = Importância Razoável; 3 = Grande Importância; 4 = Abstenção 

 

OBSERVAÇÕES: 
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Questionário IV 

Ameaças das Perspetivas para Portugal no Domínio 

Cibernético no Período 2014-2030 
GRAU DE IMPORTÂNCIA∗ 

1 
A crescente utilização do hacktivismo como 

instrumento de destabilização  
1 2 3 4 

2 
A exposição ao risco das Infraestruturas de 

Informação Críticas  
1 2 3 4 

3 
O crescimento previsto para a área do comércio 

eletrónico   
1 2 3 4 

4 

O clima de conflitualidade existente ao nível do 

sistema internacional e a utilização do ciberespaço 

como instrumento de retaliação 

1 2 3 4 

5 
A utilização do ciberespaço para atos de 

espionagem (industrial, militar, civil, política) 
1 2 3 4 

6 
Por vezes a não distinção entre os conceitos de 

cibersegurança e ciberdefesa 
1 2 3 4 

∗1 = Nenhuma Importância; 2 = Importância Razoável; 3 = Grande Importância; 4 = Abstenção 

 

OBSERVAÇÕES
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