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Para enquadrar este Seminário, sublinharei três questões que me parecem nucleares para acompanhar o 

esforço que a SCM tem vindo a fazer para descodificar o significado da CIBERNÈTICA no Mundo dos 

nossos dias.   

A primeira questão prende-se com o paradigma da designada sociedade da informação e do conhecimento. 

Nos anteriores Seminários ficou bem patente que as democracias avançadas do mundo desenvolvido 

dispõem, hoje, por virtude da utilização intensiva das tecnologias da informação, de um vasto leque de 

possibilidades, e, de um, não menos significativo, conjunto de vulnerabilidades. De facto, o reforço da 

contracção do espaço, resultante da comunicação quase instantânea, e, a omnipresença dos sistemas de 

informação são, a um tempo, capacidade e limitação. O imediatismo na resposta tornou-se avassalador e, 

aterrorizadora, a excessiva vulnerabilidade das estruturas que sustentam os recursos essenciais ao bem-

estar e à segurança. Na ponderação para as tomadas de decisão relativas à exploração das possibilidades 

avulta o balanceamento entre inegáveis benefícios e os efeitos perversos que, por serem de difícil regulação 

e controlo, podem afectar, negativamente, os direitos, liberdades e garantias, valores singulares e colectivos 

que, nos diversos patamares, importa salvaguardar. No levantamento, caracterização e minimização das 

vulnerabilidades é decisiva a cultura de segurança e o conhecimento disponível. 

A segunda questão tem a ver com a amplitude da responsabilidade nas decisões. Na análise das relações de 

cooperação e de oposição num mundo dividido, globalizado e muito competitivo, afirmou-se a dimensão 

estratégica da conflituologia emergente no ciberespaço, onde poderá ser decidida a vantagem com 

características quase definitivas. O conflito de vontades neste renovado e ampliado espaço de confronto 

trouxe consigo a exigência da integração de cooperações diversas que viabilizem e potenciem situações de 

superioridade ou, mesmo, a supremacia na rede global. Este facto reforçou a multidisciplinaridade na 

estruturação do potencial e envolveu, comprometendo, todos os âmbitos e níveis de decisão na expressão 

de poder resultante. Logo, a responsabilidade é de natureza política e estratégica, envolvendo, 

directamente, a sociedade como um todo.  

A terceira questão decorre do impacto das tecnologias da informação nas condições de Segurança. Na 

definição do ambiente de Segurança, típico do mundo desenvolvido, prisioneiro que é da utilização 

intensiva dos sistemas de informação, emergiu uma específica e complexa tipologia de ameaças que exige 

uma apropriada gestão de riscos, onde intervêm conceitos de custo-eficácia e de avaliação contingencial 

das capacidades, para concluir sobre critérios de admissibilidade, ou não, de acções hostis e sobre a 
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oportunidade, o âmbito e o tipo das respostas a desencadear. Na conceptualização das vertentes genética, 

estrutural e operacional da estratégia da informação, nos contextos dos estados, das associações de estados 

ou das alianças, ressalta o imperativo de desenvolver, organizar e aprontar capacidades de guerra da 

informação e a imprescindibilidade de assegurar protecção às estruturas de informação, enquanto factor 

decisivo do potencial estratégico. Pelas mesmas razões, as capacidades, defensivas e ofensivas, no âmbito 

da Ciberguerra tornaram-se, nas estratégias e nas tácticas militares, elementos essenciais de combate, 

decisivos na preparação e conduta de operações Guerra.  

Opiniões menos avisadas poderão argumentar que a complexidade e os custos implícitos nesta dimensão de 

confronto excedem as possibilidades de uma média potência como Portugal. Importa, porém, não esquecer 

que a actual matriz dos sistemas de defesa colectiva impõe ao nosso País uma participação responsável, 

cooperativa, disponível e empenhada na partilha dos riscos e no combate às ameaças. 

De facto, importa salientar, em reforço da constatação teórica, historicamente comprovável, que, no 

concerto dos actores do sistema de relações internacionais não tem sido permitido, sem pesada sanção, que 

países soberanos possam eximir-se ao dever de solidariedade exigido pela manifestação violenta de 

ameaças que possam colocar em risco o equilíbrio do sistema a que pertencem. Este postulado é tão mais 

verificável quanto a natureza das ameaças possa de alguma forma afectar os interesses de estados 

dominantes no sistema considerado. Quer isto dizer que nenhum país poderá dar-se ao luxo de ser, mesmo 

que por mero vazio de poder, disfuncional. A aplicação deste princípio ao nosso País conduz, 

inevitavelmente, ao dever de, no domínio em apreço – a infra-estrutura de informação nacional, 

designadamente na sua componente de defesa militar –, conduzir, em permanência, uma vigilância pró-

activa de cujo dinamismo resulte, no mínimo, porque compatível com as disponibilidades financeiras, uma 

capacidade de intervenção eficaz, de modo a evitar disrupções e quebras de segurança que possam afectar, 

negativamente, a confidencialidade a integridade, a disponibilidade, o não repúdio e a oportunidade da 

informação. 

Em conclusão, Portugal como membro fronteiro da UE e fundador da NATO, com fortes relações com 

outros continentes e significativos contingentes emigrados e imigrados, deve manter em boa conta, neste 

domínio, duas áreas de responsabilidade complementares: 

- A protecção da sua infra-estrutura de informação contra as ameaças mais perigosas que sobre ela, directa 

ou indirectamente, impendam ou que, através dela, possam ser direccionadas. 

- O desenvolvimento de uma ajustada capacidade de Ciberguerra que, no mínimo, impeça a negação do 

imprescindível controlo sobre os nossos sistemas de comunicações e informáticos e sobre a informação 

neles residente ou por eles veiculada. 

   Uma aproximação a esta segunda área de responsabilidade, no âmbito da defesa militar, constitui o 

objecto dos nossos trabalhos de hoje.  
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“ Ciberguerra: um desafio para as Forças Armadas do século XXI”  

A ciberguerra é um conceito relativamente recente da doutrina militar, uma nova forma de fazer a 
guerra, com uma problemática particular de prontidão, carecendo porventura de assimilação 
generalizada, tanto ao nível da execução como ao nível da estratégia, da táctica, do planeamento opera-
cional, incluindo um consenso doutrinário sobre a definição correcta de capacidades, e o estabeleci-
mento preciso de formas de actuar. 
Em termos simplistas, a ciberguerra tem por objectivo explorar, perturbar, mistificar, anular ou destruir 
os computadores ou redes de computadores dos opositores, e garantir a protecção dos sistemas 
computacionais amigos, com vista a obter vantagem em termos de informação ou a produzir danos 
físicos em sistemas controlados por redes de computadores; as acções mencionadas traduzir-se-ão em 
acções virtuais ou físicas contra os mundos virtuais que sustentam a operação real. A ciberguerra, 
como já alguém afirmou, é a quinta dimensão da guerra ou do espaço de batalha, o ciberespaço, para 
além do espaço terrestre, naval, aéreo e espacial. 
O conceito de ciberguerra levanta um sem número de questões, algumas das quais irão ser discutidas 
na presente Conferência. 
Desde logo, importa analisar, pela sua actualidade, a forma como está a ser considerada a ciberguerra 
no cenário previsto no novo conceito estratégico da OTAN, designadamente a sua inserção num 
contexto alargado de defesa e nas operações militares daí decorrentes. 
A ciberguerra assumiu relevância nos nossos dias devido ao desenvolvimento e aplicação das novas 
tecnologias de computação, de informação e de comunicações, de forma que as operações militares, 
desde a prontidão ao emprego, delas estão muito dependentes. 
A quantidade de informação disponível assumiu valores impensáveis hà não muito tempo atràs. Por 
outro lado, a quase totalidade da realidade está representada em sistemas de computação, sobre as mais 
variadas formas, pela generalização da sua aplicação. Neste contexto, colocam-se-nos aqui dois tipos 
de problemas, sendo o primeiro o de avaliar sobre o que fica de fora do mundo cibernético, e o 
segundo o de conhecer as novas armas em desenvolvimento para a exploração, vigilância e ataque dos 
sistemas de representação virtual. Em suma, importa avaliar qual a importância do HUMINT neste no-
vo contexto cibernético, por um lado, e os instrumentos que estão disponíveis para a análise semi-
automática da informação, por outro. 
Um outro tipo de problema diz respeito â obtenção da garantia do recurso informação, à evolução de 
um conceito de protecção, de baixo risco mas também de baixa eficácia, para uma situação proactiva 
com um risco calculado mas de elevada eficácia. É conveniente estabelecer-se algum consenso sobre o 
que muda com a adopção de um conceito de “information assurance”, e que novos meios serão 
necessários para a implementação do conceito. Considerando a vulnerabilidade das infraestruturas 
críticas controladas por sistemas de computação, importa definir doutrina para a sua protecção e 
estabelecer responsabilidades para tempo de paz e de tensão, crise ou guerra. 
As operações de informação vão além do que se designa por ciberguerra, na medida em que também 
compreendem acções dirigidas à mente dos opositores num exercício de influência convencional, 
utilizando ou não os sistemas de informação. Tendo em conta a novidade destas operações, que inicial-
mente cabem a organizações muito específicas, importa discutir a integração destas actividades com as 
actividades convencionais designadas por “hard power”, na medida em que a compartimentação não 
favorece o sucesso das operações militares. Enfim, parece importante debater as novas capacidades 
desejáveis para a ciberguerra, os problemas principais relativos à obtenção da prontidão necessária 
desde tempo de paz, e os requisitos em meios materiais e em treino. 
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PROGRAMA 

 
09H30 - Sessão de abertura 
“ O novo conceito estratégico da OTAN, as novas formas de ameaça e a 
ciberguerra” 
General Gabriel Espírito Santo 
 
10H30 - Painel “ Informações e Segurança” 
“ Aquisição de dados num contexto de ciberguerra: Sensores”                                        
Coronel de Artilharia Fernando José Marques Soares 
 
“O Impacto das Novas Tecnologias no ciclo de pro-produção de Intelligence” 
Tenente Coronel de Infantaria Fernando José Lima Alves 
              
“Organização Nacional para a protecção das infra-estruturas críticas; a 
segurança da informação”. 
Tenente Coronel Eng.º José Carlos Lourenço Martins Martins 
 
12H00 – Debate 
 
12H30 - Pausa para Almoço (livre) 
 
14H00 - Painel – “ Capacidades em Operações de Informação” 
“A integração das Operações de Informação no conjunto das operações 
clássicas”  
Capitão de transmissões Eng.º Alfredo Miguel da Costa Silva 
 
“ A configuração das forças para actuação em ambiente de guerra de 
informação; que capacidades novas? Que métricas de prontidão? “ 
Major de Transmissões Engº Jorge Miguel sa Encarnação Vinagreiro 
 
15H30 – Debate 
 
16H00 – Encerramento da Conferência 
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Relatório do Projecto “Ciber-guerra: um desafio para as Forças Armadas do século XXI “ - Dez10 
 

 
Assunto: Conferência “ Ciber-guerra: um desafio para as Forças Armadas do século XXI “ 
 
 

1. A Conferência teve lugar no dia 2 de Dezembro no Auditório Adriano Moreira da Sociedade de 

Geografia de Lisboa, com o seguinte programa: 

a. Tema de abertura : 
              “ O novo conceito estratégico da OTAN, as novas formas de   
                 ameaça e a ciberguerra” 

                                 General Gabriel Espírito Santo 
                

b. 1º Painel, Informações e Segurança, com a coordenação de    
                               Tenente General Azeredo  Geraldes,  
                       compreendendo os seguintes temas : 

                        1) “Aquisição de dados num contexto de ciberguerra: Sensores”   
                                 por          

                   Coronel de Artilharia Fernando José Marques Soares 
                         2) “Organização Nacional para a protecção das infra-estruturas 
                               críticas; A segurança da informação”  
                               por. 

           Tenente Coronel Eng.º José Carlos Lourenço Martins Martins 
 
c. 2º Painel, “Capacidades em Operações de Informação”, com a    
                       coordenação de    
                               Tenente General Jesus Bispo,  
                       compreendendo os seguintes temas : 

1) “ A configuração das forças para actuação em ambiente de   
                            guerra de informação; que capacidades novas? Que métricas  
                            de prontidão? “ 

           Tenente Coronel de Transmissões Engº Carlos Manuel 
           Machado Grilo 

2) “A integração das Operações de Informação no conjunto das   
        Operações clássicas” 

             Capitão de transmissões Eng.º Alfredo Miguel da Costa Silva 
 

2. O Presidente da Sociedade de Geografia abriu a Conferência dando as boas vindas aos participantes, 

relevando a colaboração com a Revista Militar neste evento conjunto. O Presidente da Revista Militar 

ressaltou igualmente a importância da parceria com a Sociedade de Geografia, lembrando que as duas 

instituições centenárias dispoem de um acervo documental importantíssimo nos seus respectivos 



 2 

domínios, pelo que é sempre de grande vantagem juntar sinergias como será o caso desta Conferência. O 

Presidente da Secção de Ciências Militares proferiu uma alocução sobre a justificação da Conferência, 

pela actualidade do tema, pela sua complexidade e pela necessidade de se adquirir conhecimento, 

sugerindo um conjunto de áreas a aprofundar em face da dependência nos meios da Sociedade de 

Informação e da capacidade de resposta exigida num quadro de benefícios e efeitos preversos que define 

o preço da segurança. 

 

  3.     O tema de abertura foi tratado de forma a apresentar antecedentes  ou ori-   

gens das preocupações da NATO quanto a esta matéria, a evolução das   

conjunturas e as perspectivas de futuro. Assim, o orador tratou das grandes transformações nas formas 

que a guerra tem assumido e das estratégias que têm sido adoptadas ao longo da História, desde a 

utilização da força humana, à arma de fogo, ao motor de explosão, até à domesticação do átomo e das 

partículas. Como elemento comum, sublinhou a vontade de submeter o adversário à vontade própria, 

donde resulta a elaboração das estratégias mais apropriadas ao estado do Mundo. Para o que era 

interessante no quadro da Conferência, foi feita a referência à quarta geração nas formas de fazer a 

guerra, designadamente à relevância explícita da Informação, face às componentes militares, diplomáticas 

e económicas. As exigências no conhecimento preciso do adversário levam à luta pela superioridade de 

informação como requisito prévio do combate, sendo que esta luta, podendo eventualmente minimizar o 

combate clássico, ainda que possa assumir efeitos desatrosos, esta luta, dizíamos, tem a sua especifi-

cidade própria dentro dos princípios clássicos da guerra. Estas novas formas de fazer a guerra ( ataque à 

distância, “sem sangue” e de extrema rapidez, à velocidade da luz), de que existem exemplos evidentes 

no passado recente ( caso da explosão do gasoduto na Rússia, em 2007, caso da Estónia e da Geórgia em 

2008, o caso do Irão já este ano, etc) conduziram à necessidade das revisões estratégicas pelas potências e 

alianças. 

O conferencista centrou-se na evolução deste tema dentro da União Europeia ( criação da Agência 

Europeia de Segurança para as Redes de Informação), nos Estados Unidos da América (criação do 

Comando Cibernético) e na NATO, tanto ao nível político como ao nível executivo, com a reorganização 

interna correspondente, relevando a criação do Programa de Ciberdefesa em 2002, em que se inclui a 

criação de uma capacidade de resposta para incidentes com computadores, com o estabelecimento do 

Centro de Excelência para a cooperação no âmbito da defesa cibernética em 2003, com a declaração 

sobre a necessidade de protecção contra ataques cibernéticos em 2006, e finalmente a incorporação desta 

matéria, de forma explícita, no conceito estratégico agora aprovado. Assim, o novo conceito 

- considera o ciber ataque como ameaça, justificativo do apelo aos artigos 4º e 5º do Tratado do Atlântico, 

em caso da sua iminência; 
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- estabelece a necessidade de resposta qualificada quanto a este tipo de ameaça no âmbito da defesa 

colectiva; 

- prescreve que a Aliança deverá desenvolver capacidades para prevenir e detectar ciber ataques; 

- define que o mecanismo do planeamento de forças contemple este novo requisito. 

O conferencista rematou que é ainda cedo para se extrairem conclusões quanto à configuração concreta 

que a Aliança irá assumir em termos de ciberguerra. A Directiva Militar a aprovar em Maio do próximo 

ano irá certamente dar-nos indicações concretas de que como as idéias e os princípios estratégicos agora 

aprovados irão ser materializados, no terreno, em termos de sistemas de forças e de sistemas de armas. 

 

  4.     A primeira conferência do primeiro painel tratou de sensores de imagem 

e da natureza dos riscos, das vulnerabilidades e das contramedidas, em termos teóricos e segundo uma 

perspectiva nacional. 

A situação actual global, caracterizada por ameaças transnacionais e uma forte competição económica, 

por uma dependência no desenvolvimento tecnológico permanente, requere um esforço cooperativo para 

a segurança colectiva. 

Nesta situação, todos os sistemas se encontram em risco, face às dependências e vulnerabilidades, e as 

novas formas de fazer a guerra manifestam-se nos planos económico, político, social, financeiro, e não só 

militar, com a utilização dos sistemas de informação e de comunicação. No caso concreto militar, estarão 

sob ameaça prioritária os sistemas de comando e controlo, comunicações, computadores, informações, 

vigilância e reconhecimento, com a finalidade do domínio da informação e do conhecimento. 

A obtenção de dados, neste ambiente tecnologicamente sofisticado,  está cada vez mais baseada nos 

sensores, apoiados por uma rede de computadores, e por esta razão também os sistemas que recolhem e 

processam os dados, assim como aqueles que os distribuem, estão sujeitos aos riscos e padecem das 

vulnerabilidades próprias da utilização intensiva das tecnologias actuais. 

Para a generalidade das situações, existe uma relação de eficácia entre tecnologia do sensor e plataforma 

onde este está baseado. As plataformas mais utilizadas para as grandes coberturas são as espaciais e 

aéreas, e dentro destas as aeronaves e os veículos não tripulados. 

Apesar das autoridades nacionais de segurança e defesa recorrerem cada vez mais a satélites comerciais 

numa lógica de custo/benefício, a verdade é que questões de natureza estratégica ou política podem 

também prejudicar o acesso a estas plataformas. 

O desenvolvimento tecnológico permitiu uma resolução da ordem de 1 metro e até de 2 centímetros, em 

casos específicos, o que pode levar a uma aplicação mais generalizada deste tipo de sensor. 

Para além dos satélites, como se disse, existem ainda as aeronaves e as aeronaves não tripuladas. Existe 

um grande esforço de desenvolviimento tecnológico àcerca destas aeronaves pela flexibilidade de 
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exploração que proporcionam e pela minimização óbvia de riscos – o video, explorado em tempo real, 

constitui um elemento indispensável em determinados cenários dos nossos dias. 

Quanto a satélites é esperado igualmente um grande esforço de desnvolvimento tecnológico, no sentido 

do aumento  da sua segurança e na optimização da capacidade dos sensores, tanto na ampliação das zonas 

do espectro a cobrir, como no aumento da sua resolução. Na Europa está prevista a concretização do 

Multinational Space based Imaging System (MUSIS) que irá substituir o actual sistema HELIOS. 

Em qualquer circunstância, as vulnerabilidades dos novos sistemas continuarão a existir, pelo que se 

impõe a adopção de um conjunto de contramedidas, activas e passivas, no sentido de minimizar os efeitos 

provocados por eventuais ameaças, assim como a definição de uma estratégia preventiva. 

Estas contramedidas, que envolvem sempre custos muito elevados que apenas estão ao alcance das 

grandes potências, em toda a sua extensão, dizem respeito à redundância dos meios, permitindo captar 

dados de diferentes fontes, à resiliência e robustez dos sistemas, à utilização de microsatélites e 

nanosatélites. As medidas preventivas dirão respeito à aquisição de hardware e de software garantidos, à 

capacidade de dissuasão significando capacidade reactiva em presença de ataques, segurança das 

infraestruturas críticas e redundância de sistemas críticos.  

 

5. A segunda apresentação do primeiro painel tratou da protecção das infraestruturas críticas e da 

problemática da segurança da informação que lhe está a montante. 

O conferencista começou por colocar a Organização como elemento base dos sistemas de segurança, o 

que significa que os modelos para a protecção deverão ter em conta elementos de outra natureza, para 

além da física e das medidas concretas no plano técnico. 

Existe um enorme manancial de informação disponível sobre estas matérias, pelo que se impôe uma 

correcta selecção das fontes documentais e a partir daí elaborar os desenhos que melhor se adaptem às 

situações concretas. Não será por falta de informação que se deixará de proteger o que é crítico, ainda que 

o conhecimento e a perícia para o efectuar requeiram um esforço significativo. 

A Agenda para o tratamento do tema deverá naturalmente começar pelo equacionamento do problema, 

pelos raciocínios e conceitos que nos levem à sua solução, dum ponto de vista cognitivo e pragmático.  

Será preciso partir da experiência passada, e da prospectiva possível, para tipificar ameaças e definir 

métodos de ataque, e esta matéria constituirá o cerne para o desenvolvimento do sistema de protecção.  

Para sabermos como concentrar os nossos esforços será necessário que partamos dum conceito de infra-

estrutura crítica, pois se considerarmos tudo crítico não teremos recursos para proteger o essencial, nem 

saberemos estabelecer prioridades. 

A segurança da informação organizacional será o ponto de partida. As redes que necessariamente se 

estabelecem entre unidades orgânicas contêm elas mesmo pontos vulneráveis. O desenho das 
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funcionalidades permitir-nos-à desenhar as redundâncias ou as alternativas mais adequadas para criar 

robustez e resiliência, e testar os métodos de protecção face aos métodos de ataque concebidos ou 

previstos. 

Neste contexto, a segurança poderá ter vários âmbitos e a insegurança pode assumir vários graus. O 

âmbito nacional face à ameaça mais grave corresponde a um problema de segurança nacional e à 

intervenção das Forças Armadas. Até se atingir este escalão, que deve ser estudado em permanência com 

a exigência da correspondente prontidão, poderão surgir problemas pontuais que, pela sua natureza crítica, 

poderão afectar o problema global. 

A taxonomia dos métodos de ataque corresponde assim a três níveis: a guerra de informação que engloba 

aspectos económicos, políticos e sociais, no âmbito da sociedade de informação, as operações de 

informação que não se circunscrevem apenas ao mundo cibernético, apesar de se servirem dos seus 

instrumentos, e a ciberguerra num contexto de operações militares com o fim de se adquirir o domínio da 

informação. Existem elementos comuns em todas estas problemáticas. 

Na concepção da protecção das infraestruturas críticas deveremos ter presente a idéia de sistema de 

sistemas, e considerar nesta perspectiva a Organização e os sistemas de informação. Ou seja, deveremos 

conhecer competências, princípios éticos a adoptar, regras de comportamento dos agentes intervenientes, 

para além da Ciência Computacional que nos dá a conhecer o funcionamento dos computadores e das 

redes de computadores donde se extrairão métodos para a identificação de vulnerabilidades, para a 

detecção de intrusões, para o estabelecimento de procedimentos preventivos e de reacção aos possíveis 

ataques. 

O modelo genérico, assim como o método geral para a  segurança de informação, compreenderá os 

seguintes elementos: o hardware, o software, as pessoas, as bases de dados, as redes, e os processos. 

Os métodos de ataque relacionam-se com a exploração do sistema adversário para a extracção de 

informação ( que podem incluir sistemas parcialmente passivos), a perturbação do sistema adversário que 

lhe afecte as suas funcionalidades, a anulação  do sistema adversário ou a sua corrosão ao longo do tempo 

em conformidade com os objectivos do atacante. 

As ameaças situar-se-ão ao nível físico, ao nível dos dados, ao nível da informação e ao nível cognitivo – 

ou seja, desde a infraestrutura física até à infraestrutura informacional ou cognitiva. 

Para concluir, teremos assim que na análise dos vários modelos sugeridos pela bibliografia existem 

muitos elementos comuns, que poderemos extrair na análise dos casos concretos. 

 

6. A primeira conferência do segundo painel tratou  das  novas  capacidades 

das Forças Armadas para actuação num contexto de ciberguerra. 
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O conferencista começou por referir o mundo onde poderão actuar as Forças Armadas, que tem uma 

característica de globalização, em especial no âmbito das comunicações, onde existe uma forte 

dependência tecnológica e onde se espera um aumento constante de conectividade. Estas características 

fazem com que uma acção levada a cabo numa dada localização pode ter efeitos imediatos numa zona 

extraordinariamente afastada. O desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo que traz vantagens 

operacionais notáveis também traz novas vulnerabilidades, o que exige medidas adicionais de protecção 

da informação – o conceito actual de segurança vai além da protecção clássica da informação, assumindo 

um caracter proactivo e uma atitude de seguimento das intrusões do adversário como forma de obtenção 

de informação. As áreas da ciberdefesa ou da segurança de informação (infosec) são predominantes. 

 O facto de cada vez mais pessoas estarem ligadas em rede, o que leva à massificação da informação 

acessível em tempo quase real, e da tendência democrática em todas as áreas do Mundo, releva a 

importância das operações de informação orientadas para influenciar sociedades inteiras num quadro de 

competitividade ou conflito. A sociedade em rede constituiu-se como um sistema de sistemas onde 

decorre uma guerra de informação generalizada para a obtenção de informação, onde se exige uma defesa 

permanente do recurso informação e onde também têm lugar acções de carácter ofensivo de âmbito muito 

diferenciado que afecta a vida diária do cidadão ou a segurança do Estado. 

As ameaças actuais resultam de situações de terrorismo, de proliferação de armas de destruição maçiça, 

não só pela sua detenção pelos Estados como pela sua quase clandestinidade através de agentes pouco 

fiáveis em termos de segurança, de conflitos regionais persistentes, da existência de Estados falhados, das 

alterações climáticas, da segurança energética. 

No plano militar, a tendência futura que irá tirar partido da evolução tecnológica no campo dos sensores, 

das comunicações e dos sistemas de informação, é a integração da rede de sensores com os sistemas de 

apoio à decisão e com os combatentes, permitindo assim uma partilha de informação a quem dela 

necessita no tempo certo, uma melhor compreensão da missão, uma completa caracterização de objectivos 

e um relato em tempo real da execução da missão. A ligação permanente entre o sensor (e a produção de 

“intelligence”), o decisor e o atirador, que a tecnologia já permite ir materializando, constituirá a grande 

mudança na forma de fazer a guerra, e será neste sentido que a exigência de novas capacidades para as 

Forças Armadas se irá manifestar. 

Uma outra área que irá modificar os termos do combate e o processo de decisão é a das operações 

baseadas em efeitos, na justa medida em que todas as acções se deverão condicionar aos seus efeitos 

previsíveis para atingir fins concretos muito bem definidos. Neste contexto, as operações de informação 

constituirão uma peça fundamental das operações militares devidamente enquadradas no conceito clássico 

que irá prevalecer no futuro. 
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Subjacente a todas estas considerações estará a garantia da segurança e defesa do ciber espaço, conforme 

já foi sublinhado.  

 

7. A última apresentação tratou da integração das Operações de Informação 

       no contexto das operações clássicas. 

       As Operações de Informação abrangem um leque alargado de acções em   

       áreas relativamente diversificadas. Desde logo as acções contra os siste- 

mas de comando e controlo, que envolvem naturalmente como pressu- 

posto a defesa das infraestruturas de informação próprias, dada a impor- 

 tância vital que estas infraestruturas desempenham para a defesa nacional em geral, e para as operações 

militares em particular – a evolução tecnológica, ao mesmo tempo que exponencia a capacidade de 

exploração destas infraestruturas, cria dependências e vulnerabilidades que importa minimizar. As acções 

deste âmbito poderão envolver acções físicas, acções de informação e acções de guerra electrónica. 

As Operações de Segurança (OPSEC) que se enquadram igualmente nas Operações de Informações, 

visam a identificação da informação crítica para determinar se as acções amigas poderão ou estarão a ser 

seguidas pelo sistema de intelligence do inimigo, se a interpretação que efectuam é a correcta e lhes traz 

utilidade, e em face disto visam lançar medidas que eliminem ou reduzam a exploração pelo inimigo, da 

informação crítica amiga. O desenvolvimento tecnológico actual permite soluções específicas para a 

realização deste tipo de operações, para além dos procedimentos tradicionais que continuarão a evoluir de 

acordo com os cenários operacionais e tecnológicos. 

Uma especialidade relativamente recente que se enquadra nas Operações de Informação diz respeito às 

acções contra as redes organizadas, com grande relevância para as operações irregulares. Corresponde a 

uma técnica para detectar organizações hostis, os seus agentes e ligações, com base nas redes de 

computadores que utilizam, em particular a Internet. 

A tradiconal acção de decepção, que visa criar no adversário uma idéia diferente quanto às acções 

amigas, continua sendo aplicada no âmbito virtual, aproveitando as capacidades tecnológicas disponíveis. 

As operações psicológicas utilizando redes de computadores visam influenciar sociedades e agentes, e 

enquadram-se igualmente no âmbito das Operações de Informações. 

As Forças Armadas dispõem de Manuais e de Normas onde estão contempladas todas as acções descritas, 

e existe bibliografia suficiente para se alargar o estudo destas matérias, que sendo novas, se baseiam nos 

conceitos tradicionais de operação de forças militares, com aplicação de novas tecnologias e num 

contexto táctico e estratégico da actualidade. 

 

8. Conclusões 
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a. A Conferência atingiu os resultados propostos, tendo decorrido conforme o programa previamente 

estabelecido. 

b. A importância do tema está reflectida no novo conceito estratégico da NATO, que contempla o 

ciber ataque como ameaça, o que significa a possibilidade da sua consideração no âmbito dos arti-

gos 4º e 5º do Tratado do Atlãntico. 

c. É de esperar que a Directiva Militar a aprovar na sequência da implementação do novo conceito 

estratégico contemple capacidades, organização, princípios de planeamento e conceito de opera-

ções relativamente a esta nova área operacional.      

d. O desenvolvimento tecnológico significa aumento de eficácia, mas também significa dependência e 

novas vulnerabilidades. 

e. Face às novas tecnologias, as acções de Intelligence, do reconhecimento e vigilância proporcionam 

grandes volumes de dados que só serão passíveis de tratamento e análise utilizando sistemas com 

elevado grau de automatismo. Tal facto não poderá no entanto desvalorizar a importância do 

HUMINT, como fonte indispensável para a obtenção de dados, por várias razões, a mais 

importante das quais será a constatação de que existem acções que escapam ao ambiente virtual. Os 

sensores actuais cobrem vastas zonas do espectro electromagético, ultrapassando as limitações de 

visibilidade do passado; a sua ligação em rede permite uma exploração da informação em tempo 

quase real; os sistemas de informação facilitam a distribuição da informação a quem dela necessite 

no tempo certo. As capacidades dos sensores dependem dos próprios sensores e das plataformas 

onde estão instalados; para contemplar vastas zonas do espaço de batalha os satélites e os veículos 

aéreos não tripulados serão as plataformas mais adequadas – o desenvolvimento tecnológico tem 

proporcionado possibilidades excepcionais, tanto em termos de resolução da imagem como em 

termos de oportunidade e cobertura. Todo este sistema de obtenção e disseminação de informação 

pode apresentar zonas de vulnerabilidade e ficar sujeito às acções hostis. 

f. A protecção das infraestruturas críticas deverá ser encarada na perspectiva das organizações, e de 

acordo com um conceito realista que nos leve a uma definição do que realmente é crítico. As 

infraestruturas, num conceito alargado de elementos físicos, de processamento de dados e de 

informação para produzir conhecimento, em conjunto com os meios e processos para a sua protec-

ção, deverão ser analisadas como sistema de sistemas. A protecção da informação deverá ser 

entendida como garantia de informação, no sentido em que se estima um determinado risco e se 

assume uma atitude proactiva e uma capacidade de resposta compatível com o grau de ameaça. 

g. As novas tecnologias irão produzir impacto significativo nas operações militares do futuro, na 

medida em que poderão materializar com maior precisão o conceito das operações baseadas em e-
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feitos . A generalização do uso de computadores ligados em rede, assim como o desenvolvimento 

de novos sensores, permitirão, por outro lado, a ampliação da guerra em rede, desde o nível mais 

elevado ao mais baixo escalão de execução. 

h. As operações desenvolvidas no mundo virtual constituem uma aplicação dos conceitos clássicos à 

luz da tecnologia disponível, assumindo no entanto uma caracterização muito específica. A sua 

integração no combate será fundamental para o sucesso das operações; isto é, as operações de 

informação não deverão  ser encaradas de uma forma autonomizada, não se concebendo a 

existência de dois tipos de forças actuando de forma autónoma para uma mesma finalidade. 

i. A caracterização do Mundo de hoje e a prospectiva estratégica para o século XXI impõem que se 

reflicta sobre novos conceitos de segurança e defesa, em particular no que concerne ao papel das 

Forças Armadas, assim como exige que se prevejam novas capacidades militares no campo das 

operações de informação. 

 
 

 


