
Dentro do espaço próprio subjacente à 

criação da Secção de Ciências Militares 

da Sociedade de Geografia de Lisboa 

com o objectivo de não só aprofundar a 

formação, a estruturação e o 

desenvolvimento do conhecimento 

militar no País, como avaliar os actuais 

paradigmas do emprego da força através 

da compreensão do ambiente de 

conflitualidade que a actual Sociedade da 

Informação e do Conhecimento 

transporta, o tema “Guerra da 

Informação” adquire um papel destacado 

e incontornável, resultante do uso 

generalizado dos suportes digitais da 

informação e da sua disseminação 

“instantânea” através das redes. 

No Seminário levado a cabo em 2008 

sobre a “Guerra da Informação” 

abordou-se esta vertente dos conflitos 

como uma nova dimensão dos mesmos, 

as diversas formas que pode tomar este 

novo tipo de guerra e a importância da 

protecção das infra-estruturas críticas, 

não só na sua componente virtual que o 

“software” confere, como ainda na sua 

dimensão geográfica conferida pela 

realidade física das mesmas infra-

estruturas. 

Neste 2º Seminário procura-se centrar a 

preocupação no valor estratégico da 

informação e nos novos paradigmas do 

uso intensivo, muitas vezes 

indiscriminado, das tecnologias digitais. 

A disponibilização tecnológica baseada 

na centralidade da rede pode conferir aos 

seus detentores um valor acrescido, ou 

mesmo superioridade, nas diferentes 

fases da recolha, tratamento, gestão e 

utilização da informação, determinante 

para a tomada de decisão sustentada 

dentro de um espaço geográfico, 

também ele estratégico para o país, como 

é o espaço marítimo envolvente. 

O fenómeno marcante da “mudança” 

nas actuais sociedades, apresentado 

muitas vezes como uma virtude criada 

pelas Tecnologias da Informação, não é 

em si mesmo um fenómeno novo, mas 

é-o sem dúvida na sua escala e 

velocidade. 

A sociedade e as organizações têm hoje 

na “mudança” o foco principal da sua 

atenção. 

A crença desmedida no potencial das 

Tecnologias da Informação como 

panaceia para a solução de muitos dos 

actuais problemas, conduz, não raras 

vezes, à sua utilização intensiva, sem no 

entanto cuidar de algumas das 

desvantagens que conduzem ao 

aparecimento de novos problemas, 

alguns dos quais podem atacar, ou pôr 

em causa, os fundamentos das 

sociedades democráticas. 

 



PROGRAMA 
 
6 de Maio  
 
18h00 Abertura – Presidente da 
Sociedade de Geografia de Lisboa 
Professor Doutor Aires de Barros 
 
18h10 – Painel I 
“ A virtude da mudança promovida pelas 
Tecnologias da Informação na sociedade 
actual” e “A falácia das tecnologias 
biométricas da verificação e identificação 
digitais” 
Prof. Doutor Luís Alfredo Martins do 
Amaral e 
Prof. Doutor Henrique Manuel Dinis 
dos Santos 
 
12 de Maio  

 
18h00 – Painel II 
“A relevância da centralidade da rede no 
processo de compreensão da situação do 
espaço marítimo envolvente, visando uma 
tomada sustentada” 
Contra-Almirante António Gameiro 
Marques e 
Capitão de Mar-e-Guerra João 
Fonseca Ribeiro 
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