CIBERSEGURANÇA.
UMA PROBLEMÁTICA GLOBAL
INTRODUÇÃO
O ciberespaço tem mudado a forma como nos relacionamos na sociedade dos dias de
hoje, seja no contexto dos Indivíduos, das Organizações, das Empresas ou dos Estados.
Eliminaram-se as múltiplas barreiras societais, tais como a geográfica e o conceito de
espaço e de fronteira, pois as distâncias físicas passaram a ser irrelevantes, ou atemporais,
onde a questão dos fusos horários e da distância relativa perderam relevância e significado
geopolítico e geoestratégico.
Por outro lado, o ciberespaço permite realizar uma diversidade enorme de atividades,
sendo que muitas estão associadas ao desenvolvimento social e económico-financeiro,
mas outras decorrem de interesses perniciosos para a nossa sociedade. Estas últimas
estão associadas a atores que se aproveitam da facilidade do anonimato que o ciberespaço
permite, alguma sensação de impunidade, bem como da dificuldade de imputação, o que
por sua vez prejudica a ação dos serviços que zelam pela proteção dos seus cidadãos,
empresas e países, nomeadamente em África, onde esta temática ainda é pouco conhecida.
Neste contexto, considera-se que o carater assimétrico e disruptivo das ações que podem
ser efetuadas também é uma caraterística particular do ciberespaço, o que torna mais
complexa a ação de proteção e mais necessária a defesa dos interesses dos cidadãos, das
empresas e dos estados.
A cibersegurança atua neste domínio específico e tornou-se num paradigma essencial
na sociedade que passou a fazer parte da nossa realidade global e muito em particular
em África. Neste contexto, importa discutir, compreender e estabelecer padrões de
comportamento, bem como regras de conduta que serão o garante de que mantemos a
nossa integridade, a segurança e a nossa soberania.
Relativamente ao uso do ciberespaço podemos constatar que assistimos a uma evolução
tal que representa a globalização de quase tudo o que pudemos imaginar na nossa relação

com a sociedade. Nos anos 80 o ciberespaço não existia, contudo, nos anos 90, o ciberespaço
passou a fazer parte das nossas agendas, mas ainda com pouca relevância e vocacionada
para a informação e comunicação. Nos últimos 10 a 15 anos o ciberespaço passou a ser
uma realidade geopolítica que impactou o mundo, tendo como exemplo a situação que a
Estónia viveu em 2007, a criação nos EUA do Comando Militar para o ciberespaço em 2015,
as eleições presidenciais EUA em 2016 e ainda, mais recentemente, o ataque a grandes
empresas internacionais e o acesso a sites e base de dados de governos e empresa um
pouco por todo o mundo e nomeadamente em África. Atualmente, praticamente tudo se
passa no ciberespaço e a cibersegurança passou a ser uma prioridade nas Organizações
e nos Estados, pois a segurança humana passou a estar ligado à cibersegurança e o
desenvolvimento passou a depender da segurança na sua dimensão cibernética.

A nível de Portugal e as respostas para a cibersegurança
O ciberespaço consiste num ambiente complexo, de valores e interesses, materializado
numa área de responsabilidade coletiva, que resulta da interação entre pessoas, redes
e sistemas de informação. Nesta perspetiva, em Portugal, foi desenvolvida em 2015 e
atualizada em 2019 a “Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço 2019-2023” .
Nesta Estratégia está explicitada a visão para que Portugal seja um país seguro e próspero
através de uma ação inovadora, inclusiva e resiliente, que preserve os valores fundamentais
do Estado de Direito democrático e garanta o regular funcionamento das instituições face
à evolução digital da sociedade.
Também aqui estão estabelecidos como princípios, a subsidiariedade, complementaridade
e proporcionalidade para que se alcancem os objetivos estratégicos que passam pela
maximização da resiliência, promoção da inovação e por fim gerar e garantir os recursos.
A estratégia apresenta seis eixos de atuação que são, nomeadamente: a governação; a
prevenção, educação e sensibilização, a proteção do ciberespaço e das infraestruturas;
a respostas às ameaças e combate ao cibercrime; a investigação, desenvolvimento e
inovação; e por fima cooperação nacional e internacional. A mesma estratégia estabelece
também os conceitos de cibersegurança, ciberdefesa e combate ao cibercrime.
Adequação dos Estados ao Ciberespaço – Principais respostas às ciberameaças
Em Portugal, o Serviço de Informação e Segurança (SIS) tem um departamento para a área
do ciberespaço, tendo desde 2014 criado o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS),
em 2015 o Centro de Ciberdefesa (CCD) e em 2016 a Unidade Nacional de Combate ao
Cibercrime e Crime Tecnológico (UNC3T). Estes quatro elementos (G4), constituem-se
como um grupo que trabalha e partilha informações entre si para efeitos do combate às
ameaças no ciberespaço.
Podemos assim constatar que existem quatro dimensões na segurança no ciberespaço: a
da Defesa, ligada à soberania, cumprimento da missão e a parte das operações militares
no Ciberespaço; a da Segurança propriamente dita, ou seja, o combate ao Cibercrime,
proteção de infraestruturas críticas e operadores de Serviços essenciais; a dos Mercados
para o desenvolvimento económico e da economia digital e por fim a da dimensão Social/
Cidadania, ligada diretamente aos direitos, liberdades e garantias, liberdade de expressão
e privacidade.
Em termos de legislação, Portugal fazendo parte da União Europeia (UE), transpõe para

o seu quadro legal a principal documentação comunitária neste âmbito. E neste sentido
podemos referir-se uma diretiva destinada a garantir a segurança nas redes (SRI/NIS 2016) que foi transposta para o quadro legal português, através da Lei nº 46/2018 .
É neste documento que estabelece a governação do ciberespaço a nível nacional e o
Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço (CSSC), importando destacar a rede
CSIRT nacional, a criação da Autoridade Nacional de Cibersegurança e o domínio CERT.PT,
como o ponto de contato para resposta a incidentes de segurança informática.
O regulamento (UE) 2019/881 também foi transposto para o quadro legal português, através
do Decreto-Lei nº 65/2021 de 30 de setembro , que estabelece os requisitos mínimos de
segurança e a implementação de um quadro nacional de certificação da cibersegurança.
Institui a necessidade de existirem pontos de contacto permanentes, inventário de ativos,
relatórios anuais, notificação dos incidentes entre muitos outros componentes.
No que à componente militar diz respeito, o Ministério da Defesa Nacional de Portugal
considera que a ciberdefesa e a interoperabilidade são prioridades para o investimento,
tem promulgada uma orientação política para a ciberdefesa, e tenciona promulgar uma
estratégia para esta área especifica. Assim, podemos dizer que a ciberdefesa é uma
prioridade para as Forças Armadas Portuguesas.
No que diz respeito ao Estado-Maior-General das Forças Armadas Portuguesas existe
uma diretiva que foi estabelecida entre 2018-2021 que tem como um dos seus objetivos
principais a criação da capacidade de ciberdefesa. Foram assim estabelecidas cinco linhas
de ação, concretamente a formulação estratégica, melhorar a capacidade nas várias
dimensões, reforçar as ligações entre as entidades nacionais e as entidades internacionais,
incrementar a sensibilidade e implementar o ensino da ciberdefesa e cibersegurança no
Instituto Universitário Militar (IUM).

As principais ameaças que afetam as Empresas e os Estados. Impacto
na segurança do ciberespaço
No panorama geopolítico atual existe uma tríade que envolve os EUA, a Rússia e a China
e a sua contante busca pelo poder, e “...as ameaças geopolíticas enquadram-se nessa
dinâmica que o mundo enfrenta atualmente...” conforme referido pela professora Danielle
Ayres Pinto. As principais ameaças para os Estados e Empresas são o constante roubo de
dados; espionagem cibernética; desinformação e as fake news. Este último é considerado
por Danielle Ayres Pinto como “...uma das ameaças cibernéticas mais complexas porque
não diz respeito a algo que pode ser controlado...”.
As empresas, enquanto principais atores no ciberespaço, são diretamente afetadas pelos
ataques cibernéticos, ou seja, impactam a sua dimensão económica e a capacidade
de disponibilização do seu produto ao cidadão. Pior é o caso das empresas ligadas às
infraestruturas críticas e os serviços que são vitais para a sociedade. No caso dos Estados
o grande problema é como controlam a ordem face aos ataques cibernéticos, como
o garantem a proteção dos indivíduos, o funcionamento das instituições e da própria
democracia.

Segundo o Professor Lourenço Martins, a questão das ameaças está relacionada
essencialmente com os efeitos e com os atores, pois “...numa perspetiva de efeitos e
atores são efetivamente, a ciberespionagem, os ataques às infraestruturas críticas e
prestadores de serviços essenciais, a cibercriminalidade organizada e a manipulação da
opinião pública as principais ameaças no ciberespaço...”.
Para o Major Mosquito Garrido “...atualmente a informação é poder, quem a possui, possui
o poder...” e neste sentido a maior parte dos problemas atuais começam pela tentativa
de aquisição de informação por meios ilegais; meios esses como a ciberespionagem,
sabotagem de infraestruturas críticas de outros Estados e empresas; a espionagem
industrial e as atividades das organizações criminosas no ciberespaço. Para este é
necessário também ter em conta as fake news e a manipulação da opinião pública, visto
que “...tornou-se relativamente comum a disseminação e a manipulação da informação,
originando muitas das vezes pânico aos seus leitores...”, nomeadamente quando afeta os
serviços vitais do Estado.
Devido à pandemia do covid-19 o mundo passou para o digital, tornando a economia digital
fundamental. Com a migração para o espaço digital passamos a partilhar o ciberespaço
e a internet, tornamo-nos agentes ativos no ciberespaço e vítimas da cibercriminalidade.
É utilizado como exemplo, pelo Major Mosquito, o caso de Angola e de Portugal, onde
alguns bancos e instituições viram os seus serviços comprometidos, assim como as suas
infraestruturas tecnológicas críticas. Tal como mencionado pelo Major Mosquito Garrido “....
é importante que os Governos, sendo este um problema global, comecem a potencializar
para prevenir ou mitigar os riscos existentes no ciberespaço...”.

Olhando as soluções para as ameaças no Ciberespaço
Na geopolítica atual o pensamento deve ser para além dos conflitos tradicionais, onde o
ciberespaço faz parte dos planos estratégicos. Como mencionado pela Professora Danielle
Ayres Pinto “...para solucionar as ameaças no Ciberespaço não basta ter competências
técnicas de forma a garantir o processo de proteção, é sempre necessário perceber a
dimensionalidade dos ataques e saber como proceder posteriormente...”. As soluções
passam assim pelo investimento em sistemas de segurança cibernética adequadas para
proteger os sistemas e evitar possíveis ataques; manter o controlo dos dados e conceber
à segurança cibernética o mesmo reconhecimento e o investimento que as ameaças mais
tradicionais. Para além disso é necessário proceder a uma “higienização cibernética”,
educando os cidadãos para que os mesmo não sejam atores vulneráveis.
Para o Professor José Carlos Lourenço Martins outra possível solução seria “...trabalhar
a maturidade com base em certificações das Organizações e a utilização da inteligência
artificial...”. A tríade, cooperação internacional, políticas e o compromisso revelamse também fundamentais na busca de soluções para as ameaças do ciberespaço, tal
como exposto pelo Capitão de Mar e Guerra Hélder de Jesus “...as políticas surgem da
importância de constituir a cibersegurança como uma prioridade governamental, existindo
uma necessidade de sensibilização da população para estas questões... a questão do
compromisso surge, pois, a Cibersegurança deve ser vista como um investimento e não
como uma despesa e quando se investe no ciberespaço estamos a beneficiar o Estado, as
empresas e consequentemente a sociedade...”.

Perspetivas para a cibersegurança no futuro
Os desafios agrupam-se em três áreas essencialmente: os recursos humanos e pessoas,
tecnologia e liderança, como mencionado pelo Capitão de Mar e Guerra Hélder de Jesus.
No que diz respeito aos Recursos Humanos “... um desafio vai ser a falta de profissionais.
A questão da tecnologia remete para o facto do seu desenvolvimento levar também a
um aumento da complexidade da segurança e das ameaças. E por último a área da
liderança, que remete para o asseguramento de investimentos na área da Cibersegurança,
de forma a criar e gerar recursos...”. No que concerne às perspetivas para o futuro, existem
essencialmente seis principais desafios, segundo Professora Danielle Ayres Pinto. O primeiro
de todos é saber como proteger os dados das Empresas e dos Estados, e evitar que os
mesmos sejam utilizados para fins escrupulosos; como controlar e impedir a propagação
das fake news e desinformação; como criar uma confiança mútua entre as empresas e
os Estados; como promover a gestão de risco; como evitar que o computador se torne
uma arma; como evitar que as pessoas passem a ser dispensáveis por não conseguirem
interagir com o sistema, tornando-se assim invisíveis para a o mundo cibernético e por
fim como atingir a igualdade tecnológica, tanto de Estados como de pessoas individuais.
De acordo com o Major Mosquito Garrido “…a tecnologia está em constantemente em
mudança e o Metaverso vai ser um desafio para a Cibersegurança, pois vai fazer do
Ciberespaço um espaço diferenciado...”. Segundo o mesmo a Inteligência Artificial (IA) e
o Machinne Learning vão eventualmente ser máquinas de desencriptação da tecnologia
atual e “...um dos desafios é evitar que essa tecnologia caia nas mãos erradas, para que a
segurança global não fique comprometida...”.
Pode-se assim concluir que será necessário gerir a complexidade de sistemas existentes
de forma a alinhá-los com indicadores de segurança; sensibilizar as pessoas para os
perigos existentes no espaço cibernético, de forma que as mesmas adotem uma cultura de
segurança e responsabilização; investir na formação dos especialistas em cibersegurança.

Conclusões

Em conclusão, conforme refere o Professor Luís Bernardino e o Professor Salim Valimamade,
o ciberespaço será uma plataforma informacional mais complexa e tendencialmente o
conhecimento em rede será fator de poder dos Estados e das Organizações. Neste contexto,
a cibersegurança e a ciberdefesa serão instrumentos de apoio ao desenvolvimento e
elemento central na capacidade de controlar a informação e de influenciar.
Num mundo cada vez mais global e interdependente, a tecnologia ao serviço dos Estados
e das Organizações relevam o papel central do “homem tecnológico” e da necessidade de
se apostar na cibersegurança como condição de sobrevivência e, no caso dos Estados, de
soberania cibernética…condição para possamos viver numa sociedade mais desenvolvida
e segura.
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