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Ciclo de Conferências “O Ciberespaço como novo campo de aplicação da Estratégia ” 

 

- Ciberespaço: Riscos e desafios de um novo Espaço de Comunicação 

 

- A dimensão Estratégica do Ciberespaço 

 

 

 

 



SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA

Secção de Ciências Militares

Contributos para o Relatório Final

TEMA B/2019:   O Ciberespaço como novo campo de aplicação 
da Estratégia 

No seu Plano de Actividades para 2019 a Secção de Ciências Militares 
incluiu um ciclo de conferências dedicado ao tema “O Ciberespaço como 
novo campo de aplicação da Estratégia”. Foi Director do referido 
projecto o MGen(Res) Arnaut Moreira.

O tema foi abordado numa perspectiva abrangente, adoptando como 
hipótese de desenvolvimento a possibilidade de o ciberespaço se pode 
constituir como uma nova fonte estrutural do poder e que à semelhança 
das dimensões clássicas  (Terra, Mar, Ar e Espaço), a busca do seu 
controlo não deixa de merecer uma preocupação permanente de 
qualquer projecto ou entidade política. Por outro lado a dimensão quase 
virtual em que este espaço se define, permite, com um certo grau de 
anonimato, a condução de manobras de manipulação de opiniões com 
consequências no âmbito da Ciência Política e, por outro lado, no 
desencadeamento de acções ofensivas próprias de qualquer manobra 
no âmbito da Estratégia. O tema foi articulado em dois subtemas 
distintos embora complementares, um mais virado para o âmbito das 
Ciências Sociais e Políticas e um outro no campo de aplicação da 
Estratégia.

Esta abordagem foi concretizada através de duas conferências.

A primeira conferência, intitulada “Ciberespaço: Riscos e Desafios de um 
novo Espaço de Comunicação” foi proferida pelo Exmo. Doutor Henrique 
Monteiro, personalidade com uma carreira profissional muito ligada ao 
jornalismo, nomeadamente na direcção do semanário Expresso, e à 
actividade académica e editorial. A conferência teve lugar em 12 de 
Fevereiro de 2019,  pelas 17H00.



O Conferencista começou por apresentar uma perspectiva histórica do 
nascimento do fenómeno do Ciberespaço, passando depois para a sua 
caracterização e para os riscos e desafios que este novo espaço de 
comunicação comporta. Desenvolveu detalhadamente algumas das 
características deste espaço, como o anonimato, a ausência de 
hierarquia social, o regresso às tribos e a importância da telegenia que 
parece eclipsar o valor dos conteúdos. Apontou de seguida as 
implicações que este novo espaço tem para a actividade jornalística, 
nomeadamente a preponderância do instantâneo sobre a análise 
reflectida,  o domínio das interpretações sobre os factos e a 
desresponsabilização ética do emissor. Terminou alertando para os 
perigos do controlo do Ciberespaço por entidades e estados através de 
algoritmos que pretendem avaliar o comportamento social dos cidadãos.

A segunda conferência, intitulada “ A Dimensão Estratégica do 
Ciberespaço”  decorreu em 5 de Junho de 2019 pelas 1700 e foi 
proferida pelo Exmo. Coronel (Res) Carlos Manuel Mendes Dias, 
Doutorado em Relações Internacionais pelo ISCSP, autor de numerosos 
livros e artigos na área da Estratégia e muito ligado à área da docência 
nomeadamente na Academia Militar e no ISCIA (Aveiro). O 
Conferencista abordou o tema de uma forma muito incisiva e inovadora, 
procurando questionar muito do que consideramos já adquirido na área 
das relações da Estratégia com o Ciberespaço. Depois de uma reflexão 
inicial sobre as relações que hoje se estabelecem entre as 
possibilidades do mundo real e as múltiplas formas que podem assumir 
os mundos virtuais, o conferencista apresentou as implicações que no 
domínio da estratégia, em conceito e como acção, os novos mundos 
oferecem. Sublinhou que no futuro o principal recurso estratégico não 
será o petróleo, o vento, o ouro, a água, o carvão... os recursos 
estratégicos desse futuro serão os controlos de privacidade, os 
algoritmos ou o algoritmo (a teoria do tudo) e o choque dar-se-á, com 
toda a lógica de hoje, entre quem possui esses recursos, sejam eles 
Estados, empresas ou outros grupos ou pessoas, se ainda existirem 
como tal.

Terminou alertando para previsões de que as denominadas «ditaduras 
digitais» parecem estar a aumentar, afirmação alavancada pela ideia de 
que os sistemas centralizados ganham vantagem na captação de dados 
e no seu forçoso processamento.

Encerrou-se assim o Ciclo de Conferências sobre “O Ciberespaço como 
novo campo de aplicação da Estratégia”. As múltiplas questões que as 



duas conferências geraram constituem um bom indicador do grande 
interesse despertado pelo tema e da qualidade dos conferencistas.

Lisboa, 21 de Outubro de 2019

Arnaut Moreira

MGen(Res)


