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Ciclo de Conferências “Cibersegurança e Ciberdefesa” 

 

- As dimensões de um espaço desconhecido 

 

 

 

 

- O papel do dirigente na sensibilização para uma cultura de Segurança
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SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA 

SECÇÃO DE CIÊNCIAS MILITARES 

RELATÓRIO SOBRE CICLO DE CONFERÊNCIAS DEDICADAS À 

CIBERSEGURANÇA E CIBERDEFESA 

 

No âmbito do Plano de Actividades para 2017 a SCM elegeu um ciclo de conferências 

dedicadas à Cibersegurança e Ciberdefesa. 

Tendo em conta o público-alvo definiram-se, e aprovaram-se, em reunião plenária os seguintes 

objectivos: 

- Definição do Ciberespaço; 

- Apresentação dos novos conceitos de Cibersegurança e Ciberdefesa; 

- Caracterização das diversas ameaças (sonegação de acessos, roubo, alteração, 

corrompimento ou destruição de dados, crime financeiro ou outro, terrorismo, etc.) e 

das diversas vulnerabilidades no âmbito do Ciberespaço; 

- Que estratégias existem em Portugal e na UE para a Cibersegurança e Ciberdefesa; 

- Que organizações temos em Portugal e na UE para a Cibersegurança e Ciberdefesa; 

- Que estruturas, capacidades e meios existem para responder a acções maliciosas; 

- Perspectivas para a Cibersegurança e Ciberdefesa; 

- Qual o papel de Portugal nestas áreas como país de fraca capacidade estrutural 

tecnológica mas com grande apetência para a inovação tecnológica. 

Foram realizadas 2 conferências: 

- Em 10 de Julho de 2017, com o título “As dimensões de um espaço desconhecido“ 

sendo conferencista o Prof Henriques Santos da universidade do Minho. Apresentou 

uma perspectiva académica do ciberespaço, abordando as ameaças, vulnerabilidades, 

ataques e controlos, tendências e perspetivas para a Cibersegurança. Defendeu ainda a 

necessidade de definir, e por em prática, currículos para profissionais a vários níveis que 

respondam às exigências crescentes destes assuntos. 

-Em 2  de Outubro de 2017, com o titulo “O papel do dirigente na sensibilização para 

uma cultura de segurança“ sendo conferencistas o Contra Almirante Gameiro Marques 

(Autoridade Nacional de Segurança ) e o Prof Pedro Veiga (director do Centro de 

Cibersegurança, do Gabinete Nacional de Segurança). Focaram os caminhos para as 

pessoas e as organizações ganharem sensibilidade para poderem tomar medidas para se 

prevenirem, defenderem ou saberem reagir ao serem afectados por qualquer tipo de 

acções desencadeadas no Ciberespaço. 
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Numa apreciação global poder-se-á dizer que as conferências corresponderam às 

expectativas da SCM e satisfizeram o público que a elas assistiu, considerando-as de 

grande utilidade. 

 

SGL, 7 de Dezembro de 2017 

O director do projecto 

Jose R.  Diniz da Costa 

 

 

 


