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T
RESUMO
O
Há muito q
que se fala
a do uso da
a Internet co
omo ferram
menta de ac
cção políticaa ou militarr, no que é
comum chamar de gu
uerra cibern
nética. Ape
esar de até há pouco tempo este assunto ap
penas fazer
parte do im
maginário e de filmes, alguns facttos bem rec
centes mos
stram que a realidade pode estarr
mais perto
o do que pa
arece. Não
o chegámoss ainda ao ponto, com
mo alguns jáá falam, de uma nova
guerra do tipo cibern
nética e virrtual; mas o facto é que
q
os ataq
ques contraa a Estónia
a em 2007
mostraram
m que é possível caus
sar danos ssérios a um
m país atra
avés ataquees coordenados. Em
alguns paííses com regimes de te
endência to
otalitária, há
á já uma “gu
uerra cibernnética” em curso,
c
entre
o governo
o que tenta
a bloquear o acesso livre à Intternet e grrupos de ddissidentes com suas
ferramenta
as para burrlar os sistemas de ccontrolo. Uma
U
preocu
upação doss países oc
cidentais é
impedir qu
ue a Internet seja usada para coorrdenar e sin
ncronizar ac
cções terro ristas “física
as”. Como
prevenir o uso abusivvo (se é diss
so que se trrata) sem atingir a privacidade? O que realm
mente pode
ser feito co
ontra um pa
aís a partir da Internett? O recen
nte caso do Stuxnet, ccom a sua capacidade
c
de alterar o funciona
amento de motores,
m
co
orreias de transportes
t
e bombass, e portantto de parar
uma fábricca e de faze
er as suas máquinas e
explodirem,, mostra qu
ue a guerra através da
a Internet é
hoje um ffacto que temos
t
de encarar
e
serriamente. Daí a nec
cessidade dde se toma
ar especial
atenção co
om a estruttura crítica da informaçção, sendo certa que esta estrutuura crítica, tal como a
da energia
a, é hoje um
m elemento fundamenta
f
al em que se
s assenta a nossa socciedade.
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