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A crescente atenção que a sociedade civil, em Portugal, dedica à compreensão do interesse 
nacional justificou, na SGL, a decisão tomada pela sua Direcção de activar a Secção de Ciências 
Militares. Sublinhou, assim, a actualidade da estreita relação, no nosso País, entre o 
conhecimento e a acção militares, a evolução do conhecimento científico, designadamente no 
vasto âmbito da Geografia, e, a estruturação, desenvolvimento e afirmação do Estado. 
Foi, pois, na procura de estabelecer a relação entre o dinamismo próprio do conhecimento 
geográfico e as vertentes genética, estrutural e operacional do poder militar, em Portugal, que a 
Secção se propôs delimitar um espaço próprio, definidor da sua identidade e conteúdo, de tal 
modo que o seu exercício não viesse a ferir as esferas de atribuições que às demais Secções da 
SGL e a outros Organismos e Instituições Nacionais competissem. 
Considerou, assim, ser importante questionar, segundo perspectivas ainda não suficientemente 
desenvolvidas, a robustez e a suficiência do saber militar clássico, face aos desafios que a 
mudança coloca. Com este objectivo, a Secção procura aprofundar a formação, a estruturação  e  
o desenvolvimento do conhecimento militar no País, bem como o corpo de doutrinas que, ao 
longo de séculos, teriam contribuído para lhe emprestar um conteúdo científico próprio. 
Acredita-se que a descodificação dos vectores dominantes na relação entre a Geografia e as 
componentes do poder militar, permita concluir sobre os actuais paradigmas do emprego da 
força. 
Como premissa deste propósito, emerge o conhecimento e a compreensão do actual ambiente de 
conflitualidade com que a sociedade da informação e do conhecimento se depara. 
Vincadamente marcado pela alteração da tipologia dos actores, pelas tecnologias emergentes e 
pela transformação acelerada, a incerteza recomenda o reforço da prevalência da vontade como 
multiplicador único do potencial. 
Esta a ideia prevalecente no lançamento deste primeiro Seminário, focalizado na análise das 
peculiaridades do espaço de confronto, designado por Guerra da Informação. Tendo como fim 
último condicionar comportamentos e capacidades, embora constitua   um   modo   de   acção     
que,    desde     sempre,     acompanhou       o desenvolvimento dos conflitos de vontades, 
adquire uma dimensão quase decisiva que a impõe como incontornável na compreensão das 
Estratégias contemporâneas. 
Através da utilização generalizada dos computadores e das técnicas da computação e da 
comunicação, em particular, do estabelecimento de redes de computadores e do controlo 
automatizado de sistemas reais de elevada complexidade, a Guerra da Informação, 
desenvolvendo-se num mundo virtual tem, potencialmente, consequências dramáticas no 
Mundo real. 



Neste contexto, trata-se de uma nova disciplina que recolhendo os princípios fundamentais da 
Estratégia do Conflito, os aplica neste novo ambiente proporcionado pelo desenvolvimento 
tecnológico no âmbito das comunicações e da informática. 
A sua importância actual resulta, para além da consideração da informação como elemento 
fundamental do poder, do seu carácter de permanência, em ambiente competitivo, desde o 
tempo de paz, com a possível aplicação das suas técnicas em todos os sectores da sociedade.  
 
 
 PROGRAMA 
 
09 de Maio  
18h00 Abertura – Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa 
Professor Doutor Aires de Barros 
18h10 – Apresentação do Seminário pelo 
Presidente da Secção de Ciências Militares 
Ten-General João Carlos Geraldes 
18h30 – Painel I 
“A Guerra da Informação, uma nova dimensão nos conflitos?” 
Ten-General António de Jesus Bispo e 
Ten-Coronel Paulo Viegas Nunes 
 
29 de Maio  
18h00 – Painel II 
“Intelligence e formas da Guerra da Informação – o modelo operacional” 
Professor Doutor Paulo do Amaral 
Ten-Coronel Lourenço Martins 
 
5 de Junho  
18h00 – Painel III 
“Protecção de infra-estruturas criticas. A organização nacional para a Guerra da Informação 
e o espaço de intervenção das Forças Armadas” 
Professor Doutor Paulo Veríssimo 
Coronel Fernando Freire 
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1. O ciclo de conferências sobre guerra de informação, com três sessões, em 9 e 29 de 
Maio e 5 de Junho, teve como objectivos genéricos debater os conceitos que presidem a 
esta forma específica que o conflito pode assumir, e sugerir vias possíveis para a 
obtenção desta capacidade, a âmbito nacional, segundo a perspectiva teórica.  

2. Com o presente Relatório pretende-se reproduzir, de forma resumida, para registo, 
disponibilidade e eventual seguimento, as matérias que foram tratadas neste ciclo. É essa 
descrição que a seguir se apresenta. 

 
A guerra de informação – uma nova dimensão do conflito? 
Parece ser uma verdade irrefutável de que foi o desenvolvimento acelerado das tecnologias da 
informação, em especial a partir do último quartel do século passado, que deu nova expressão à 
guerra de informação e fez criar um novo quadro conceptual.  
Estas tecnologias proporcionaram novas formas específicas de comunicar e de agir e, ao mesmo 
tempo, criaram dependências e vulnerabilidades às organizações do tempo presente – é neste 
enquadramento que surge a disputa pelo recurso informação. 
De facto, a guerra de informação visa a obtenção da superioridade de informação, num contexto 
de competição, de conflito ou de operação militar, no pressuposto indeclinável de que terá 
melhores condições para vencer aquele que conseguir ver mais longe, mais claro e mais cedo do 
que os seus opositores - aquele que não conhecer o seu potencial opositor e as suas próprias 
capacidades terá uma elevada probabilidade de não saber precaver um confronto, e de vir a ser 
derrotado se ele vier a ter lugar. 
Em termos nacionais, é a partir da situação criada com este desenvolvimento tecnológico, que 
se dá uma nova valorização à informação como elemento principal do poder nacional, a par do 
poder económico e do poder militar, e que se cria a consciência que a informação pode ser 
considerada como arma e como alvo. 
Foi a constatação de novidade, apesar do lapso de tempo já decorrido desde que se começaram a 
dar os primeiros passos nesta matéria, assim como o relato de insuficiências  doutrinais, e 
também no plano da execução prática, que levou a Secção de Ciências Militares da Sociedade 
de Geografia de Lisboa a promover este ciclo de conferências, para suscitar um debate alargado 
do tema e, eventualmente,  dar um contributo para a sua clarificação, em termos académicos.  
Desde já refira-se que esta matéria extravasou já do âmbito militar e é hoje objecto de estudo ao 
nível das Universidades de alguns países, especialmente no que concerne à sua aplicação no 
âmbito da sociedade civil. E será ainda necessário sublinhar que o que é novo é o que resulta 
apenas da utilização generalizada dos sistemas de informação, e que exigiu algumas alterações 
na taxonomia – os conceitos básicos que sustentam todo este corpo de conhecimento são 



ancestrais, a tecnologia é que forçou a uma evolução de natureza contextual, criando novas 
capacidades e novas vulnerabilidades. 
Para efeitos de estudo da guerra de informação poderemos considerar três  áreas fundamentais:  
- uma que diz respeito à obtenção de informação, ou seja o Intelligence; 
- outra que trata da garantia da disponibilidade da informação própria (impedir que o opositor 
tenha acesso à nossa informação) que será a componente da guerra de informação defensiva; 
- e finalmente uma terceira que terá a ver com a perturbação da informação do opositor, que é a 
componente ofensiva; 
tudo com a finalidade de se obter um objectivo de natureza estratégica ou táctica.  
A obtenção ou captura da informação pode ter uma caracterização ofensiva quando se trata de 
exploração não autorizada dos sistemas de informação do opositor, ou pode ser neutra, quando 
se limita a observar e a analisar a informação que está disponível, ou seja, a informação a que se 
possa aceder sem violar direitos ou regras de ética.  
Esta estrutura não se nos oferece qualquer novidade, em termos de pensamento militar. Não 
poderemos no entanto fazer uma afirmação do mesmo teor quanto aos processos que utiliza, 
dado que neste contexto novo e neste significado restrito, aplica fundamentalmente os 
instrumentos proporcionados pelo desenvolvimento tecnológico no campo da informação. 
Para fazermos uma ideia dos problemas doutrinais existentes e a que já aludimos, convirá 
porventura fazer uma muito breve incursão sobre os relatos públicos disponíveis quanto ao 
ponto de situação geral sobre os desenvolvimentos ocorridos nos Estados Unidos da América, 
país que indubitavelmente lidera o esforço académico, tecnológico e de aplicação em matéria de 
guerra de informação, apesar de, aparentemente, não ter vindo a obter nos tempos mais 
recentes, os sucessos que tem obtido noutros domínios mais próprios da era industrial. Esta 
descrição breve poderá ajudar-nos a compreender os contornos de toda esta temática, ou  a 
colocar questões para o seu melhor esclarecimento. 
Em termos institucionais, no âmbito do Departamento da Defesa, as iniciativas para a aplicação 
formal desta disciplina, segundo os moldes proporcionados pela Tecnologia, tiveram lugar 
apenas nos finais da década de oitenta do século passado, com a publicação de vários documen-
tos de natureza estratégica contendo matéria explicitamente relacionada com a informação, em 
particular com a natureza da ameaça na era da informação e com a necessidade de protecção 
dos elementos críticos nacionais. 
A seguir aos acontecimentos de 11 de Setembro de 2001 assistiu-se a uma verdadeira revolução 
no que concerne à doutrina para organizar recursos e aumentar a prontidão, perante este novo 
tipo de ameaça. O evento mais importante foi o da constituição do  Departamento de Segurança 
Interna, e consequente reorganização dos Serviços de Informações. Concretamente, no que à 
guerra de informação diz respeito, aquele Departamento assumiu a responsabilidade da direcção 
quanto aos assuntos de “garantia de informação” ( information assurance) e de protecção das 
infraestruturas críticas. Estas duas expressões constituem tópicos de inovação doutrinal. 
O conceito de “information assurance” é muito mais vasto que o conceito tradicional de 
segurança da informação (security), tem um carácter mais dinâmico e proactivo, na medida em 
que engloba não só a garantia da confidencialidade, mas também de todas as outras 
propriedades da informação, designadamente as da integridade, do não repúdio, da autenticação 
e da disponibilidade. Não interessa apenas colocar a informação em locais bem protegidos, com 
controlo físico de acessos de grande robustez – o conceito do cofre passa a aplicar-se a um 
número reduzido de dados, até porque com a indispensabilidade da rede, é-se forçado a correr 
um outro tipo de risco, ao fazer com que a informação esteja disponível a quem dela necessita 



no tempo certo, sem estar deturpada ou corrompida. É preciso vigiar e detectar indícios de 
ataque, agir em antecipação, e reagir no momento ou no pós-ataque no sentido da reparação de 
danos ou da recuperação da informação – a título de exemplo, refira-se que, quando se está 
vigiando o comportamento de intrusos se está a obter Intelligence sobre as formas de ataque de 
um possível opositor, e se está deliberadamenmte a fornecer informação errada no quadro de 
uma acção de decepção, e tudo isto poderá ser considerado como uma acção de “information 
assurance”. Todas estas acções decorrem na própria rede de computadores, ou naquilo que 
vulgarmente se designa por ciberespaço, utilizando instrumentos que são específicos das 
tecnologias de informação, como se não houvesse vida para além desta infraestrutura.  
A protecção das infraestruturas críticas assume agora uma acuidade muito especial, na medida 
em que passa a ser possível desencadear ataques à distância a essas infraestruturas, entrar dentro 
dos seus indispensáveis “sistemas inteligentes embebidos”, que uma vez atingidos produziriam 
um impacte altamente significativo para toda a sociedade.  
De referir ainda, a título de exemplo, que no decorrer de uma acção ofensiva, quando se fala em 
opositor está-se a considerar não apenas o elemento humano ou a rede social de seres humanos, 
mas também os agentes artificiais autónomos embebidos nos sistemas reais para a sua gestão 
automática ou semi-automática, e esta é uma inovação no âmbito desta tecnologia. 
A questão nova é que tanto a Information Assurance como a Critical Infrastructure Protection 
são actividades demasiado complexas, em especial no que se refere à sua implementação desde 
tempo de paz ou em situações de estabilidade, e tanto uma como outra são actividades que se 
desenrolam em permanência. Tinha-se então constatado que a metodologia tradicional de atri-
buir a segurança exclusivamente ao Estado era insuficiente, e em muitos casos impossível, pelo 
que se recorreu à parceria público – privado, com intervenção dos donos das infraestruturas, dos 
utilizadores e do aparelho de segurança nacional, onde se incluiam as forças armadas. De notar 
que as Forças Armadas surgem neste contexto como forças de apoio ou de parceria, e não como 
líderes do processo. Por outro lado, os cidadãos passam, eles próprios, a estarem também envol-
vidos na protecção das infraestruturas fundamentais para a continuidade da vida social, em nor-
malidade, através das suas estruturas representativas, como utentes, e também pela tomada de 
consciência quanto ao problema geral, o que envolve educação adequada. Os Centros de 
Protecção assim constituidos terão por objecto definir as linhas de investigação, os padrões para 
a operação e segurança das redes, a análise e partilha de informação, o planeamento estratégico 
para melhorar a segurança, a formação necessária e os métodos para a sensibilização deste pro-
blema. 
Com a criação do Departamento de Segurança Interna, o princípio manteve-se, mas o Estado 
passou a ser mais interventivo, fundindo algumas das organizações mistas, com gestão mais 
centralizada. 
O Departamento da Defesa, já do anterior preocupado com este problema, publica em 2006 dois 
documentos fundamentais: primeiro a National Military Strategy to Secure Cyberspace e a 
seguir a National Military Strategy for Cyberspace Operations, que procuram ser a cúpula de 
todas as iniciativas do passado recente. A diferença fundamental entre estes dois documentos é 
que o primeiro tinha um carácter muito mais defensivo, enquanto que o segundo contempla 
igualmente a componente ofensiva, condicionada à existência de uma operação militar decidida 
nas instâncias devidas. 
Para além dos documentos fundamentais da doutrina, criou-se uma estrutura nacional com 
responsabilidades específicas em guerra de informação, no seu sentido mais genérico, 
desenvolveram-se requisitos de qualificação, de credenciação, de certificação, estabeleceram-se 



padrões para procedimentos de execução, de conduta e de avaliação, e criaram-se centros de 
formação. 
Em cada um dos Ramos foram constituidos centros especializados para a guerra de informação, 
e criou-se um quartel general para as Operações de Informação na dependência directa do 
Comando Estratégico. 
Em nosso entendimento, ter-se-à verificado uma evolução interessante quanto à relação entre 
segurança interna e defesa. Numa primeira fase, aparentemente, notou-se uma quase ausência 
de interesse ou de liderança pelas questões de guerra de informação no âmbito nacional interno, 
pelas Forças Armadas, em que estas apareciam apenas como membros de comissões de parceria 
público – privado, numa segunda fase tem-se verificado que as Forças Armadas pretendem do-
tar-se de capacidades significativas nesta área, que as habilitem a planearem e executarem 
operações de informação de forma autónoma, e a tomarem a iniciativa em todos os ambientes, 
desde que seja oficialmente determinado o lançamento de uma operação militar. É claro que pa-
ra estarem preparadas para estas operações necessitarão de treino e de recursos que deverão ser 
atribuidos desde tempo de paz. 
Contudo, a guerra de informação no território americano, conduzida pelas Forças Armadas, 
quando se prevê a possibilidade da acção ofensiva, sem que seja determinado o lançamento de 
uma operação militar pelo Presidente, é ilegal. 
Quanto a este ponto, e em determinadas circunstâncias, este enquadramento tem vindo a 
apresentar alguma flexibilidade, segundo a nossa interpretação. 
O ponto de viragem quanto à forma de encarar as Operações de Informação dá – se com a 
assinatura da Joint Publication 3 – 13 Information Operations, pelo Conselho de Chefes de 
Estado Maior, primeiro em 2003, depois em edição revista de 2006. 
É interessante notar que esta publicação revista elimina o termo “guerra de informação” do seu 
conteúdo, provavelmente, diremos nós, porque aquela expressão adquiriu uma conotação civil 
muito forte, pela expansão da actividade que ela comporta no âmbito da sociedade civil, e 
também porque tem vindo a ser entendida como uma técnica especializada, essencialmente nos 
campos da garantia de informação, da obtenção de intelligence e da protecção das 
infraestruturas críticas, e também porque significa um background tecnológico, uma base de 
partida para as operações circunscritas às infraestruturas de informação. 
Para além disso, a guerra de informação ganhou um carácter de permanência, a começar pela 
competição e a seguir pelo conflito e pela guerra – e as Forças Armadas consideram-se inibidas 
de desencadear acções de guerra de informação fora do quadro convencional da aplicação 
militar.  
Em vez de guerra de informação, as Forças Armadas falam de operações de informação, num 
ambiente aparentemente muito mais vasto do que aquele que existe em torno da infraestrutura 
de informação – as operações de informação existem para além dos sistemas de informação, 
embora este espaço, o dos sistemas de informação, tenda a ser exaustivo com a dependência 
generalizada nos sistemas computorizados. 
De notar ainda que o termo clássico Strategic Influence, que tinha a sua materialização num 
gabinete ao mais elevado nível político, e que tinha sido abandonado do anterior, veio a ser 
reconstituido, com a designação de Strategic Communication, com um alcance menor do que o 
anterior, e que agora está inserido num contexto de Operações de Informação. 
Enfim, neste processo tão acelerado de actualização, são referidos três tipos de problemas 
fundamentais: o da revisão muito frequente da doutrina, que em nosso entender é sintoma de 
falta de consolidação ou de maturidade, o da insuficiência de assimilação pelos quadros da 



organização e a falta de sensibilidade de alguns comandos, e o da falta de integração das 
operações de informação no conjunto da operação militar convencional com ausência de direc-
tivas claras e precisas. Um dos exemplos que poderíamos mencionar para reflectir esta mudança 
em curso é o facto do Joint Electronic Warfare Center, instalado na base aérea de Kelly, na 
década de oitenta, tenha passado a designar-se por Joint Command and Control Warfare Center 
em 1993, e redesignado Joint Information Operations Center em 1999. 
Segundo alguns especialistas, o ano de 2006 foi marcante em termos de Operações de 
Informação, dado que se estabeleceu um plano nacional para a protecção das infraestruturas, se 
definiu uma estratégia para o ciberespaço e se publicou doutrina conjunta. Falta ainda provar se 
o que se determinou em documentos está de facto a ter aplicação prática eficaz. 
Feitas estas considerações superficiais sobre a questão da guerra de informação e o estado da 
sua aplicação a âmbito militar, passemos então a uma descrição dos conceitos que a enformam, 
não sem que antes alinhemos algumas considerações sobre os desafios do futuro. 
O Mundo vai ficando coberto, a uma velocidade notável, por um conjunto de redes, interligadas 
numa rede global, permitindo uma elevada troca de informação, e também uma certa dose de 
mistificação, de informação errada, de manipulação,  em tempo quase real, o que valoriza a 
guerra de informação, em especial nos aspectos de colecção de informação e de defesa contra 
todos os modos de ataque que se manifestam nessas redes.  
Por outro lado, neste contexto de grande disponibilidade informacional, a colaboração e a infor-
mação partilhada surgem como factores determinantes nas operações militares, à escala global. 
São requisitos fundamentais da operação militar a agilidade e a adaptabilidade das forças, o que 
só será possível em ambiente de total disponibilidade de informação. Esta situação de acelera-
ção nas tecnologias de informação forçará naturalmente à inovação nos  conceitos operacionais, 
sem prejuizo nas finalidades, nos objectivos e nos modos. 
A guerra de informação existe quando se tem a noção de que a informação é um dos elementos 
fundamentais do poder, quando se considera a informação como arma e também como alvo, e 
quando se dá a devida relevância a esta ideia. A particularidade da guerra de informação é o seu 
carácter de possível permanência, e a vastidão do seu âmbito, donde resulta que nem sempre po-
derá ser fácil distinguir, por exemplo, as acções criminosas de natureza económica, de acções 
que poderão vir a afectar a Segurança Nacional.  
Conforme já referimos, poderemos considerar a guerra de informação, em sentido restrito, como 
associada à infraestrutura de informação, sendo esta composta por três camadas :  
- a infraestrutura física que é o meio por onde correm os bits, e que são as redes de 
computadores, as linhas de telefone, os links, os satélites, etc; 
- os serviços que integram os bits numa arquitectura funcional, e que são os dispositivos 
tecnológicos que permitem a integração, o roteamento, a armazenagem, etc; 
- as aplicações que permitem o exercício de determinadas funções aos utilizadores, atravès da 
informação disponibilizada pelo sistema e dos próprios utentes, em interfaces apropriados. 
A guerra de informação, neste conceito restrito, consiste essencialmente na aplicação de armas 
“não físicas” ( a arma é a informação) dirigidas contra os domínios do virtual e do real, como é 
por exemplo a acção para obter a inoperatividade da infraestrutura, ou para construir percepções 
no opositor que levem por exemplo a apreciações incorrectas do ambiente, ou para actuar ao 
nível do cognitivo para afectar, por exemplo,  o processo de decisão do opositor – todas estas 
acções veiculadas atravès da infraestrutura de informação. 
Assim, teremos, em termos conceptuais, e segundo o consenso no plano académico ou teórico:  



- a dimensão física da guerra de informação que corresponde ao mundo real tangível, ou seja, 
aos sistemas de informação e de comunicação que permitem que as operações tenham lugar;  
- a dimensão informação que corresponde ao sítio onde a informação é criada, manipulada, 
partilhada, fazendo a ligação entre a dimensão física e a dimensão cognitiva, como fonte de 
estímulo e de dados envolvidos no processo da decisão;  
- a dimensão cognitiva existe no espírito dos humanos, ou nos sistemas automáticos embebidos, 
é onde as pessoas processam a informação que é filtrada de acordo com um conjunto de normas, 
de crenças, de cultura e de valores, produzindo um significado, e que dá origem a acções no 
campo do real, ou a comportamentos e atitudes. 
A acção que cada actor pratica resulta de uma observação, de uma avaliação que ele faz do 
exterior que observa, da sua motivação e das suas crenças, enquadrando-se no ambiente onde 
actua, e finalmente do seu processo de decisão – a cada um destes níveis podem ser 
introduzidos elementos que prejudicam a avaliação real, tanto quanto ao exterior diz respeito, 
como quanto às capacidades reais do próprio actor, ou podem ainda ser injectados elementos 
que irão influenciar o estado emocional do opositor, tudo isto afectando a sua decisão. 
O exercício de influência que existe em qualquer tipo de relação, com relevância para a relação 
conflitual, pode decorrer segundo uma forma construtiva, ou ter uma intenção negativa, num 
jogo de soma nula, ou seja, pode resultar em acções cooperativas ou em acções hostis. No 
fundo, o processo é semelhante : pretende-se que o opositor tome uma determinada linha de ac-
ção, ou assuma uma dada atitude, que favoreçam o iniciador do exercício. Em guerra de infor-
mação, em sentido restrito, toda a acção de influência transita pelo sistema de informação e de 
comunicação do opositor, de forma directa, quando se introduzem “instrumentos informáticos” , 
incluindo vírus, batérias, vermes, cavalos de Troia, agentes autónomos, espiões, e outros, ou 
então quando se introduzem mensagens de conteúdos diversos como sejam,  relatos,  dados, 
indices e indicadores, notícias com uma intenção previamente deliberada.  
O objectivo mais importante da guerra de informação é o de atingir a mente humana do 
adversário, para, em última análise fazer com que esse adversário aceite os pontos de vista, ou 
os objectivos do iniciador – na sua expressão idealista, corresponde à resolução racional do 
conflito, ao entendimento  das inteligências em confronto, ao reconhecimento do que apresenta 
as melhores teses, e que será o vencedor, evitando o choque físico. Mas para além disto, a 
guerra de informação, numa expressão mais realista, visa apoiar as operações militares clássicas 
onde predominará o choque. 
Contudo, um acto físico, exterior ou contra o sistema de informação, pode ser considerado 
como incluido num cenário de guerra de informação, se ele afectar o sistema de informação, ou 
se por via dele se pretender atingir, a mente do potencial opositor – nesta interpretação, o 
terrorismo pode ser considerado como uma forma de guerra de informação num conceito mais 
alargado. 
Em termos de operações de informação, o que se pretende é sincronizar os ciclos de decisão do 
lado do iniciador e do opositor, para obter informação e conhecimento, para gerir a informação 
de forma a que todos os elementos do lado do iniciador tenham a informação correcta no tempo 
certo, para controlar a informação para o opositor e influenciar o seu processo de decisão, para 
perturbar o funcionamento da sua infraestrutura de informação, para recolher resultados das 
acções empreendidas. 
Alguns idealistas da Política e da Estratégia consideram o cenário da confrontação dos tempos 
pós-modernos caracterizado segundo três vertentes fundamentais: 



- em torno da informação, onde o confronto é entre a informação, com incidência exclusiva ao 
nível da inteligência, através de acções conduzidas no mundo real ou virtual, com o 
reconhecimento mútuo dos objectivos e atitudes de cada parte, no final do confronto, sem a 
necessidade real da força física, embora ainda não se dispense  a necessidade da sua manifesta-
ção sob forma potencial; 
- de operações baseadas em efeitos, em que cada acção é minuciosamente estudada e praticada 
para obter um resultado preciso, no quadro de um exercício de influência objectiva e 
exaustivamente construido; 
- de operações centradas na Rede onde se admite que toda a informação necessária para a acção 
objectiva está disponível a todos os elementos participantes da operação, segundo as suas 
necessidades e no tempo exacto em que essas necessidades se manifestarem. 
Naturalmente que esta é uma visão idealista que não deverá no entanto ser rejeitada, na sua 
totalidade, embora sem deixar de considerar a realidade dos factos e das circunstâncias. Poderá 
ser considerado como uma meta de muito longo termo, na medida em que não se vislumbra 
como poderá vir a ser eliminado, em futuro mais ou menos longínquo, o nevoeiro da guerra, 
que, por paradoxal que possa parecer, se trata de uma consideração que poderá evitar a 
ocorrência da guerra. Em todo o caso, constituirá uma orientação, com particular acuidade na 
guerra de informação. 
Num sentido mais alargado, e tomando como referência os últimos documentos doutrinais 
americanos, as Operações de Informação consistem igualmente na influência dos actores em 
oposição, na interrupção, corrupção ou usurpação da informação desses actores, e na garantia da 
disponibilidade da informação própria e dos aliados e amigos. 
Segundo a doutrina americana, as áreas de actuação para produzir efeitos operacionais críticos e 
prevenir os ataques, no âmbito da operações de informação, implicam capacidades fundamen-
tais (core capabilities) nas áreas de: 
 
- operações psicológicas; 
- decepção militar; 
- segurança operacional; 
- guerra electrónica; 
- operações contra redes de computadores, e 
 
Nas áreas de apoio, como sejam: 
 
- garantia da informação (information assurance); 
- segurança física; 
- ataque físico; 
- acções contra as informações; 
- câmara de combate,  
 
E em outras áreas relacionadas, tais como: 
 
- relações públicas; 
- relações civis-militares; 
- apoio da defesa à diplomacia pública. 
 



As acções psicológicas consistem na passagem de informação selecionada para audiências 
identificadas, no sentido de influenciar as suas emoções, a sua motivação, o seu raciocínio 
objectivo, e de condicionar o comportamento dos governos, das organizações e dos grupos alvo.  
A decepção militar tem em vista lançar a desorientação quanto a capacidades, intenções e 
acções, forçando o opositor a tomar determinadas medidas erradas que facilitam a acção do 
iniciador. 
A segurança operacional tem por finalidade identificar acções que possam ser observadas pelos 
serviços de informações do opositor, desviar informação crítica em tempo útil, selecionar e 
executar medidas que eliminem ou reduzam para um nível aceitável as vulnerabilidades das 
acções amigas à exploração do adversário. 
A guerra electrónica, que do anterior era considerada de forma autonomizada, tem em vista 
obter superioridade na exploração do espectro electromagnético, num quadro mais vasto da 
Informação, compreendendo acções de protecção electromagnética, de ataque electromagnético 
e de medidas de apoio electromagnético. 
As operações contra as redes de computadores constitui também uma área de especialização, 
que pretende quebrar a funcionalidade, negar ou degradar  o uso das redes, destruir informação 
residente em computadores e redes, ou os próprios computadores e redes, compreendendo 
acções de exploração, de ataque e de defesa. 
O “ counter intelligence” consiste na obtenção de informação e no desenvolvimento de 
actividades conduzidas para proteger a contra espionagem, ou outras actividades de 
“intelligence”, de sabotagem, de assassinatos perpretados por agentes estrangeiros, por 
organizações estatais estrangeiras ou actividades terroristas internacionais. 
A “combat camera” consiste na aquisição e distribuição da informação sobre a forma de 
imagem relativa às operações militares, num conceito de guerra baseada na rede.  
As áreas relacionadas, como acima mencionadas, são as relações públicas, as relações civis-
militares, e o apoio da defesa à diplomacia pública. É evidente esta necessidade, em especial 
porque o discurso interno torna-se instantaneamente também externo, deixando de haver 
direcionamentos diferentes para audiências diferentes, e portanto a necessidade de uma gestão 
adequada num quadro de guerra de informação. Também porque os cenários de actuação das 
forças armadas está cada vez mais inserido nas malhas urbanas. 
Toda esta taxonomia reflecte o facto de que se trata de um conjunto muito mais vasto, em 
termos conceptuais, do que o conceito actual de guerra de informação, se quizermos fazer esta 
associação -  as Operações de Informação correspondem a um conceito operacional, a uma 
actividade em apoio das operações militares reais, a guerra de informação corresponde ao 
enquadramento de uma técnica específica numa situação de competição e conflito com 
utilização de instrumentos em torno da infraestrutura de informação. Contudo, no plano teórico, 
existe uma lógica comum. 
A guerra de informação consiste no conjunto de actividades dentro da infraestrutura de 
informação com vista a ter mais capacidade de controlo do que o adversário terá, em sentido 
contrário, para lhe fornecer informação que produza engano, negação ou deturpação, 
produzindo desta forma, confusão e desorientação, e que o leve a tomar as decisões que melhor 
sirvam os propósitos do influenciador. 
A situação conflitual ou competitiva resulta sempre de um quadro que é determinado, por um 
lado pela existência de um desejo que se valoriza, e que resulta numa vontade de agir que leva à 
aceitação de um determinado grau de risco, em função daquela valorização, e por outro lado por 



uma percepção de ameaças ou oportunidades, pela avaliação dos seus próprios factores de poder 
e da percepção sobre as capacidades do opositor.  
O risco é estimado em função da percepção de ameaças, das vulnerabilidades estimadas nos 
sistemas de quem calcula o risco, da eficácia das contramedidas de protecção, e do impacte 
produzido pela materialização da ameaça. Quando falamos de infraestruturas de informação, as 
vulnerabilidades podem resultar de deficiências técnicas do sistema, de indisciplina funcional e 
de não seguimento das melhores práticas, de insuficiências nos programas de computador, tanto 
em termos de desenho como de implementação, por exemplo deixando portas abertas, e erros de 
utilização, como por exemplo erros de configuração com demasiadas autorizações por defeito.  
Todos os elementos deste modelo de conflito ou de competição são susceptíveis de alteração, 
durante a negociação, numa relação de valores, interesses e poder, através de um exercício de 
influência baseado, essencialmente no uso da informação. É este o quadro onde se desenrola a 
guerra de informação, com acções no domínio físico, no domínio específico dos sistemas de 
informação, no domínio das percepções, e no domínio das escolhas e da vontade do opositor. 
A guerra de informação trata o ciclo das informações (intelligence) da mesma forma como é 
tratado na doutrina militar clássica, com enfoque  no mundo virtual e com a introdução de 
agentes autónomos para fazer a exploração da informação na infraestrutura de informação do 
adversário. Estes agentes são introduzidos de forma dissimulada, quebrando as defesas 
eventualmente existentes e ganhando acesso à informação. No modo neutral, não ofensivo, a 
informação é obtida a partir de fontes abertas, segundo um processo específico de pesquiza, 
utilizando sistemas automáticos que permitam a correlação dos dados, induzindo regras pela 
repetição de comportamentos ou deduzindo acções concretas a partir de princípios previamente 
construidos – no método abdutivo, as técnicas de “data mining” têm vindo a ser objecto de 
grande desenvolvimento, e no método dedutivo ganham relevância as técnicas de “data fusion” 
Uma grande parte de informação sensível pode ser deduzida a partir de fontes abertas, pela 
correlação de dados provenientes de um conjunto alargado de fontes abertas, desde que sujeitos 
`a devida “purificação”. 
Como já se deixou entender, a componente ofensiva consiste nas acções de captura de 
informação, de alteração de informação, de negação de informação e de destruição de 
informação, acções que se poderão materializar ao nível das percepções, ao nível da 
infraestrutura da informação e ao nível físico. 
A componente defensiva, é a que mais se tem desenvolvido em todos os planos, no sentido da 
preservação da informação. Neste contexto, a protecção significa a prevenção de acesso não 
autorizado ou de ataque; a defesa envolve a detecção, a sobrevivência e a capacidade de 
reacção. A integridade significa que a informação e os processos estão seguros contra 
falsificação ( como por exemplo, inserção, apagamento, destruição ou substituição de dados),  
utilizando como arma defensiva a encriptação, a assinatura digital e a detecção de intrusão. A 
criptografia, que antes era uma ciência de aplicação militar exclusiva, sofreu um 
desenvolvimento exponencial nas últimas décadas, estando incorporada em todos os processos 
de transferência de informação na Rede, o mais importante dos quais é o do comércio “online”. 
Os métodos da autenticação são vários desde o conhecimento pessoal, a senha e contra-senha, a 
chamada de confirmação, a confirmação de localização, a criptografia, a biometria, a análise de 
retina, a impressão digital, a termografia facial, o registo de voz até ao implante físico. 
Como se vê, cada uma destas áreas corresponde a necessidades de investigação específicas e à 
criação de conhecimento científico.  



Do lado da componente ofensiva, a bibliografia disponível é mais restrita; os objectivos serão a 
captura de informação, a alteração de informação, e a negação ou destruição de informação e de 
serviços. A captura, ao nível da infraestrutura, corresponderá à intercepção dos procedimentos 
de acesso, ao mapeamento da topologia de rede, à análise criptográfica, ao ataque à rede para 
obter acesso, à introdução de “cavalos de tróia” ou à instalação de detectores. E ao nível físico 
constituirá de várias medidas como por exemplo a intercepção de radiações de monitores, o 
desvio de equipamentos e de aplicações criptográficas. A alteração corresponderá, por exemplo, 
à inserção de mensagens deceptivas, a desvio de mensagens, a modificação e corrupção de da-
dos com agentes virais, à inserção de código malicioso para perturbar o serviço; ao nível físico, 
a alteração de informação poderá ser alcançada por acções reais de decepção, pelo desvio de 
componentes críticos, pela disponibilização de dados errados, pela intrusão para obter dados de 
segurança, pelo ataque com armas convencionais ou electrónicas. 
A investigação e o estudo sobre guerra de informação, no âmbito académico, que corresponde 
ao desenvolvimento das matérias que se acabam de enunciar, tem seguido por duas linhas 
distintas : uma, com cariz mais envolvente, com aplicação quer no conjunto da sociedade, quer 
ao nível do indivíduo,  outra que se baseia na teoria das organizações e que dá relevância ao 
processo de decisão, especificamente para nele interferir com o objecto de alcançar um 
resultado em termos de exercício de influência. A primeiras linha costuma tratar as 
problemáticas da guerra na Rede, para influenciar populações ou para obter vantagens 
económicas ou políticas, a guerra contra os meios de comando e controlo, a exploração das 
redes e os ataques às infraestruturas, as fraudes electrónicas, as intercepções às comunicações, a 
obtenção ilegitima de códidos de identificação pessoal, o roubo de identidade, a contrafacção, a 
protecção do indivíduo, a exploração das vulnerabilidades dos sistemas de informação e outras 
questões similares. A segunda linha incide mais sobre a estrutura, as relações e as actividades 
típicas das organizações, para uma melhor compreensão da cooperação, da competição, do con-
flito e da guerra entre organizações, do papel que a informação desempenha neste contexto e 
das formas para obter domínio.  
Os tipos de ameaças que se consideram são os “hackers”, os espiões, os assaltantes, os 
vândalos, os criminosos, os terroristas e os agentes de outros Estados. 
Qualquer uma destas linhas tem sempre como pano de fundo a infraestrutura de informação, 
como é evidente. 
Ao nível da Investigação para a guerra de informação, existe hoje uma grande incidência sobre 
as organizações, ou mais concretamente sobre a guerra entre organizações, tirando partido, 
como já se referiu, da teoria das organizações. A grande maioria dos modelos desenvolvidos 
procura dar respostas, entre outras, às seguintes questões: 
- para efeitos de desencadear acções de guerra de informação o que se deverá pesquisar 
relativamente a uma organização ?; quais deverão ser os pontos críticos sobre os quais se 
exigirá aprofundamento da pesquisa ? ; como deverá ser efectuada essa pesquisa ? qual a 
importância da informação de feedback ? 
- quais os pontos vulneráveis a atacar e como deverá ser conduzido esse processo ? que 
parâmetros de quantificação do desempenho das acções de ataque e da eficácia do ataque em 
termos de efeitos ? 
- qual o grau de resiliência de uma organização e como se mede ? 
Para cada uma destas questões existe uma vasta bibliografia, que se baseia nos 
desenvolvimentos noutras áreas da Ciência, como é por exemplo o caso da Teoria da 
Complexidade. 



A finalidade da obtenção de informação sobre as organizações é a tomada de medidas de defesa 
contra eventuais ataques e prejudicar o desempenho e o comportamento das organizações que se 
revelarem como hostis. As organizações compreendem:  
- sistemas sensoriais e de informação por intermédio dos quais criam percepções àcerca dos 
seus adversários, aliados e do contexto onde estão inseridas; 
- redes de comunicações que permitem troca de informação, colaboração entre os seus 
membros, aquisição de consciência partilhada sobre as suas capacidades, os seus adversários e o 
Mundo; 
- ligações sociais que criam laços de solidariedade, coesão, sentimento de unidade, capacidade 
cognitiva, e um processo de decisão particular. 
Interessa portanto conhecer quais os adversários possíveis, quais as dependências da 
organização relativamente às tecnologias de informação, quais os canais de comunicação de 
facto existentes, o que implica conhecimento sobre os aspectos organizacionais e os aspectos da 
liderança, assim como a modelação e análise das redes sociais e os respectivos processos e 
ferramentas de análise.  
Interessa portanto explorar as possibilidades de ataque, atravès das infraestruturas de 
informação considerando os seguintes níveis em que estas novas formas de competição poderão 
ocorrer: 
- nível organizacional, nos aspectos estrutural e dinâmico ou comportamental; 
- nível social, relativamente aos valores partilhados, à cultura, ao grau de coesão, à confiança 
nas capacidades próprias; 
- nível dos fins ou da missão, à consciência dos objectivos comuns relativamente às acções a 
empreender; 
- nível doutrinário no que concerne às políticas e estratégias, ao processo de decisão 
institucional e àquele que efectivamente tem lugar na realidade; 
- nível tecnológico no que diz respeito à infraestrutura de informação que apoia a organização. 
No que diz respeito à guerra de informação, os centros de gravidade da organização serão a 
percepção, a emoção, a cognição (onde se incluem as crenças, o conceito de utilidade e de 
risco), a vontade e a relação, ou seja o grau de coesão do grupo e a consciência de unidade, e 
são estes centros críticos que deverão constituir o objectivo do ataque.   
Estas serão as áreas fundamentais do conhecimento em guerra de informação. Cada um destes 
temas tem tido no passado recente um desenvolvimento notável, também em termos de práticas 
de aplicação, com criação de algoritmos e de técnicas de automação e com a utilização de méto-
dos e modelos matemáticos, de simulações, de gestão de bases de dados e de outros instrumen-
tos, que assentam, ao fim e ao cabo, nos conceitos clássicos que vêm do tempo de Sun Tzu e de 
outros estrategistas. 
O exercício de influência é definido como o conjunto de operações que se centram nos 
mecanismos das percepções e nos comportamentos dos líderes, dos grupos ou de populações 
inteiras, e que empregam capacidades para alterar ou garantir os comportamentos, para proteger 
as operações, para comunicar as intenções do comandante e para projectar informação com um 
apuramento preciso para produzir efeitos desejados em todo o domínio cognitivo. Estes efeitos 
deverão resultar em diferentes objectivos. 
Assim, as capacidades militares das operações de influência são as operações psicológicas, a 
decepção militar, a segurança das operações, as operações counter intelligence e counter 
propaganda e as operações de relações públicas.  



Para desencadear este exercício é necessário, primeiro, obter conhecimento sobre o opositor, 
sobre a sua organização, sobre os seus elementos relevantes, sobre a sua rede social, as relações 
funcionais, sobre os métodos que utiliza, sobre a forma como lê o exterior que o envolve. Em 
segundo lugar, e de posse deste conhecimento, importa lançar as medidas que favoreçam a deci-
são num sentido favorável ao iniciador. 
Os ataques têm dois tipos de alvos : um ou vários nós de decisão, com objectivos geralmente 
directos (negação, desfuncionamento ou destruição) ou uma população, em termos globais, 
constituindo uma dada rede. São genericamente dirigidos à percepção, ao desempenho da 
decisão, à eficácia operacional, e em última análise, à vontade das organizações dos governos 
nacionais, aos seus serviços de segurança e à sua estrutura militar. 
Os efeitos ao nível dos nós de decisão são normalmente discretos ( atraso, confusão ou erro), de 
curto prazo, com a criação de erros críticos de decisão ( por exemplo, impossibilidade de actuar 
ou erro na actuação) num dado nó, ou em cascata num grande conjunto de nós.  
Quando o atacante consegue efectuar a degradação da informação que está  disponível no seu 
adversário, reduzindo-a, sobrecarregando-a, ou manipulando-a, o decisor perde confiança no 
seu sistema, porque a informação não se apresenta logicamente completa no momento em que 
dela se necessita, o seu conteudo tem erros evidentes ou contradições que saltam à vista – esta 
falta de confiança pode produzir atraso ou incorrecção da decisão. 
Quando o alvo é a totalidade da organização, todos os nós são críticos e altamente inter-
relacionados. Os objectivos são geralmente indirectos ( decepção ou influência subtil de muitos 
nós ), continuados e de longo prazo, traduzidos na alteração nas políticas, na redução da 
confiança ou na perda de sensibilidade para os problemas reais. 
O processo da gestão das percepções compreende as acções para fornecer ou negar informação 
selecionada, ou indicadores, que influenciem as emoções, as motivações e o raciocínio 
objectivo do actor alvo e dos seus serviços de “Intelligence”, no sentido de desenvolver 
comportamentos e acções favoráveis ao iniciador. 
Os efeitos ao nível global não têm uma relação linear com os inputs, são geralmente de longo 
prazo, traduzidos na criação de um dado ambiente social e político favorável ao iniciador. 
A guerra de informação é , por excelência, baseada em efeitos, o que se traduz na sequência :  
acções → canais de acesso ao alvo → efeitos. 
As acções podem ser balões de ensaio, para explorar conhecimento sobre estrutura, 
comportamento, forças e vulnerabilidades, ou ataques dirigidos contra a infraestrutura de 
informação. 
Os canais de acesso poderão ser pessoas, “passagens” abertas por acção de operações contra a 
rede, ou por acções de guerra electrónica, ou “portas” que o sistema deixa abertas. 
Os alvos são entendidos segundo a perspectiva de “camada”, começando pelos elementos 
físicos da infraestrutura da rede, passando pelas camadas de computação até às camadas sociais. 
Os efeitos manifestam-se nos domínios físico, do sistema de informação, da percepção, do 
raciocínio, das emoções dos membros da organização. Em termos de sistema, poderemos 
considerar o seguinte: 
- o objectivo de alto nível é traduzido em estados transicionais e finais dos sistema adversários; 
- os efeitos desejados são definidos e relacionados aos estados correspondentes, e os estados 
finais sertão as metas ou finalidades dos planos e das operações; 
- os planos contêm linhas de acção ou políticas que são implementadas por acções dirigidas 
contra os nós específicos do sistema alvo; 



- as acções alteram o estado do alvo, intencionalmente ou não, produzindo efeitos e dando 
indicadores do estado actual do sistema adversário; 
- estes indicadores podem ser comparados com os estados desejados, para conferir resultados 
com intenções. 
A grande dificuldade deste processo de ataque é a modelação dos sistemas sociais, porque estes 
são sistemas complexos, ou seja, os resultados não podem ser previstos pelas acções separadas 
dos indivíduos que compoem o sistema; as estratégias de cada actor dependem das estratégias 
dos outros e os comportamentos dos actores em interacção provocam mudanças nos ambientes 
em que estão a interagir. Então a aproximação não pode ser analítica, mas sim sintética, na 
medida em que os modelos representativos sintetizam ou simulam comportamentos que podem 
ser comparados com o mundo observável, e que devem ser refinados para se compreenderem 
comportamentos de forma mais holística. 
A metodologia de planeamento baseado em efeitos deverá contemplar as seguintes formas: 
- ao mais alto nível de abstracção, a missão e a estratégia da organização deverão ser 
compreendidas, incluindo a perspectiva de metas e resultados, as jogadas alternativas e os riscos 
que o opositor está disposto a assumir; 
- a seguir, a manipulação da sua estrutura de rede ( os nós e as ligações); 
- finalmente, os processos de decisão, as motivações e as emoções dentro da organização, tanto 
ao nível dos decisores de topo como ao longo de toda a cadeia de decisão. 
Conforme já referido, as acções são orientadas para obter efeitos de negação ou de destruição, 
de desfuncionamento, de decepção, de reflexão. De entre estes tipos parece ser interessante 
demorarmo-nos um pouco na acção de decepção. 
A decepção corresponde a injectar-se informação no sistema do opositor no sentido de criar 
ambiguidades, de criar um ambiente mental donde seja evidente extrair uma alternativa razoável 
e valorizada; esta sugestão é feita criando um conjunto de informação coerente, do ponto de 
vista racional, encobrindo os dados verdadeiros e imitando os falsos. 
Assim, revelar-se-à informação verdadeira, embora enquadrada num contexto artificial, 
coerentemente fabricado, para criar percepções falsas, assim como se imitirá informação falsa 
que copia o padrão de qualquer coisa não presente mas conhecida, e esperada, pelo alvo, ou 
inventa-se um novo padrão não conhecido pelo alvo mas que o atraia, ou revela-se um engodo 
para levar o alvo a escolher o falso e a afastar o real. 
Por outro lado, esconder-se-à informação que possa identificar um determinado padrão 
verdadeiro, ou encobre-se com dados de contexto, ou juntam-se dados que o descaracterizam, 
para não ser detectado, para evitar que o opositor conheça a nossa forma de actuar. 
Conforme já foi referido, considerando as organizações como um conjunto de nós, constituindo 
uma rede social, não poderemos no entanto assumir que o seu comportamento global possa ser 
analisado pelo somatório do comportamento de cada um desses nós, antes terá que ser objecto 
de síntese para que se possa entender, por razões da sua complexidade. Nesta perspectiva, 
interessa averiguar das possíveis deficiências da organização, em termos abstractos, no que diz 
respeito à informação – conhecendo estes modelos facilmente se deduzirá o papel da guerra de 
informação, a tirar partido ou a incentivar os focos de perturbação por efeito de tratamento 
defeituoso da informação. 
Os estudiosos da teoria das organizações consideram várias situações típicas de deficiências do 
tratamento da informação, ou do processo de decisão, que a seguir descrevemos em síntese. 
A decisão fora de tempo, ou atrasada, que tem a sua origem nos atrasos colocados no processo 
de comunicação, no fluxo de informação ou no processo de decisão, ou no perfil do próprio 



decisor, resulta da indisponibilidade de informação, em tempo. O fluxo de informação diz 
respeito à colecção dos dados, à sua agregação e colocação em contexto, à transmissão pelos 
canais de comando, à avaliação e interpretação, às ordens de comando e aos relatórios de 
execução. Dentro de certos limites, a qualidade da decisão tem a ver com o tempo, com a 
qualidade e quantidade da informação e com o processo de decisão. A decisão tem um dado 
valor num dado instante, se fôr tardia pode não ser eficaz, e está associada ao mecanismo de 
“feedback” na medida em que exerce a função controlo da actividade da organização – uma 
correcção efectuada por incrementos, sendo mais precisa pode levar muito mais tempo e por 
esse facto perder eficácia; ao contrário, uma correcção instantânea pode consistir em erro 
grosseiro dando instabilidade ao sistema que pode resultar em divergência de acção pseudo-
correctiva, em vez de convergência suave. O objectivo da organização é o de antecipar 
dificuldades que se estejam a ser colocadas, e por isso, para reduzir o tempo de resposta usa 
modelos preditivos que lhe permitam fectuar as correcções tão cedo se manifestem 
determinadas dificuldades na informação. 
Decorre sempre um lapso de tempo entre o instante em que uma situação é observada e a 
execução de uma acção de resposta – o que pode acontecer é que quando a decisão para agir fôr 
tomada a situação se tenha já alterado, perdendo-se assim uma oportunidade para obter uma 
vantagem, ou não se podendo contrariar uma ameaça ou prestar um apoio. O objectivo da 
guerra de informação é o de fazer alongar este tempo. Esconder, negar ou interromper 
informação implica que o opositor procure vias alternativas para obter a informação necessária, 
ou tomar uma decisão defeituosa por falta da informação necessária. A interrupção do processo 
de decisão pode ser obtido pela criação de uma situação artificial que exija uma acção urgente, 
desviando o opositor da sua linha de acção prévia. A decepção cria desconfiança na informação, 
na medida em que sejam detectadas incoerências, dúvidas, o que implica a necessidade de um 
esforço de pesquisa e de avaliação redobrados, provocando uma atraso na decisão.  
Uma outra situação típica relacionada com o processo da decisão é a da definição do limiar de 
informação, ou seja, que informação mínima será necessária para que se possa tomar uma 
decisão, admitindo que a informação vai chegando normalmente. Trata-se de saber que 
informação exige uma decisão de resposta: se o limiar fôr muito baixo, o sistema poderá ser 
demasiado reactivo, se fôr muito elevado a reacção será tardia. Esta definição de limiar é uma 
propriedade da organização ou do decisor. As acções de guerra de informação de ocultação, 
negação e disfunção podem fazer baixar este limiar, causando hiper-reacção, se o opositor se 
aperceber que está a ser objecto dessas acções, acontecendo o oposto (elevação do limiar e 
decisão tardia) para o caso em que sejam apercebidas  medidas de decepção.  
A intensidade da resposta é outra das situações típicas, que traduz agressividade ou timidez do 
decisor. Quando a resposta é muito elevada pode colocar o sistema nos limites das suas 
capacidades, na medida em que coloca os executantes em posições de grande dificuldade e 
provoca um gasto de recursos provavelmente muito elevado; para além disso, as medidas de 
controlo de alta intensidade produzem instabilidade. Pelo contrário, quando a resposta é fraca, a 
correcção é mais lenta podendo dar origem a perda de oportunidades que entretanto possam 
ocorrer. Estes dois tipos de situação podem ser objecto de exploração num ambiente de guerra 
de informação, por exemplo pela sugestão de um modelo de avaliação ao opositor que o leve à 
conclusão de que é muito mais forte e portanto respondendo com mais intensidade; outro 
exemplo poderá ser a aplicação de uma medida de decepção que force o opositor a responder 
timidamente. 



Até aqui temos vindo a admitir que as correcções, e temos estado a falar do mecanismo de 
autocontrolo, ou de feedback, se processam num sentido positivo, isto é, a convergir para um 
objectivo previamente definido. Mas pode acontecer, por deficiência da decisão, que a 
correcção reforce o erro, em vez de o atenuar. Em termos de guerra de informação, esta situação 
poderá eventualmente ser verificada perante uma acção de decepção que faça crer o outro 
decisor que a sua acção produziu os efeitos desejados, quando afinal isso não correspondeu à 
verdade, levando-o a praticar acções para uma situação que já não existe e que justificaria 
acções de sinal contrário, criando-se assim um ciclo vicioso. 
Uma outra deficiência no processo de decisão é a sobrecarga ou saturação dos componentes do 
sistema, o que faz com que o superior continue a emitir ordens que já não podem ser cumpridas 
por insuficiência ou saturação dos subordinados, ou por deficiência dos próprios recursos. A 
guerra de informação aumenta a possibilidade de saturação de uma organização, pela simples 
razão que faz aumentar as cargas de colecção e processamento da informação. 
O colapso em cascata, em analogia com os apagões no sistema de fornecimento de energia, a 
atribuição errada de autoridade quer em termos de descentralização como no inverso, a falta de 
coordenação, as situações de impasse produzidas por ciclos viciosos, são outros tantos tipos de 
deficiências que poderão ocorrer no âmbito das organizações e que poderão ser provocados ou 
explorados por acções de guerra de informação, daí a necessidade de relacionar guerra de 
informação com teoria das organizações. Interessará, em particular, saber que medidas poderão 
induzir deficiências na organização opositora, e que acções poderão minimizar esse mesmo tipo 
de deficiências na nossa organização por efeito de acção de guerra de informação.   
De tudo o que se referiu importa sublinhar três aspectos fundamentais. 
Em primeiro lugar, o carácter dissimulado da guerra de informação, na medida em que os seus 
recursos ou meios podem não ser visíveis nem localizáveis; no seu sentido restrito a guerra de 
informação existe em permanência a vários âmbitos, e os seus actores não são directamente 
identificáveis, pertencem a categorias diferentes, desde o hacker até ao agente do Estado, nem 
proferem declarações antes de iniciarem os seus ataques. 
Em segundo lugar, o envolvimento de forças armadas em acções de defesa, no âmbito da guerra 
de informação, é objecto de restrições muito fortes, na medida em que pode involuntariamente 
ferir direitos legítimos de pessoas e de instituições. 
Em terceiro lugar, dada a importância crescente da guerra de informação, impoem-se níveis de 
prontidão compatíveis com a eclosão inesperada de ataques ou explorações aos sistemas de 
informação e com a proliferação de actores com capacidades para produzirem efeitos 
dramáticos e atentarem contra a segurança dos Estados. 
A conciliação destas situações impôe ponderação e um grande esforço de adaptação aos 
desafios da actualidade. 
  


