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EMPRESAS & NEGÓCIOS

Inteligência artificial
é decisiva para travar
ataques de ‘hackers’

A inteligência artificial tem ganho
cada vez mais relevo no campo da
cibersegurança. Hoje em dia, a
maior parte dos ataques a estrutu-
ras críticas já nem são feitos por
pessoas, mas através de inteligên-
cia artificial.

“Longe vai o tempo em que um
ataque servia para apagar um site,
alterar dados ou colocar a fotogra-
fia de um cãozinho onde deveria
estar a fotografia de um ministro.
Agora as coisas não se passam des-
sa maneira. Com a automatização

crescente das empresas, do cami-
nho para a revolução tecnológica
e a digitalização das empresas,
corremos o risco de, por exemplo,
na Empresa de Eletricidade da
Madeira (EEM), os geradores pa-
rarem, ou de os próprios gerado-
res serem destruídos”, destacou
José Figueiredo, Chief Executive
Officer (CEO) da Squalo Cybersis-
tems, que está presente na Região
Autónoma da Madeira desde o
início do ano de 2018.

José Figueiredo diz que a única
maneira de combater este tipo de
ataques feitos através da inteligên-
cia artificial é precisamente utili-
zando inteligência artificial.

“Já estamos numa guerra evolui-
díssima, perto da singularidade
tecnológica. São inteligências arti-
ficiais a combater inteligências ar-
tificiais”, sublinhou.

Tal como demonstrou o CEO da
Squalo Cybersistems, a cibersegu-
rança é uma área que tem crescido
imenso desde 2016. Em termos
económicos, a cibersegurança cres-
ceu 80% de 2016 a 2018. Estamos a
falar de um crescimento de 60% até
2017 e demais 20% até 2018.

“Neste momento não há tecno-
logias de informação que se este-
jam a desenvolver tão rapidamen-
te”, destacou.

O especialista afirmou que a em-

presa que representa debruça-se
mais sobre a cibersegurança nas in-
fraestruturas críticas, que permite
proteger as tecnologias de informa-
ção, bem como a própria operação.

“Há agora a tendência de alguns
países ou alguns grupos fazerem
disrupção dos sistemas de eletrici-
dade dos outros países. Isto é uma
preocupação constante. O nosso
sistema tem uma complexidade tal
e uma abrangência que protege os
geradores, as válvulas das águas,
tudo. Todos esses sistemas ficam
protegidos contra um ciberata-
que”, salientou, acrescentando que
a Squalo Cybersistems trabalha
com material israelita.

“Longe vai o tempo em que um ataque servia para colocar a fotografia de um cãozinho no lugar de um
ministro”, diz o CEO da Squalo. “Corremos o risco de, por exemplo, os geradores da EEM pararem”, avisa.
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José Figueiredo acredita que o
sistema que usa a Squalo “não tem
nada a ver” com os sistemas que
usam as outras empresas, pois es-
ses são baseados em software, que
protegem unicamente as tecnolo-
gias de informação e os servidores,
não tendo uma proteção efetiva no
que diz respeito à operação.

A nível de legislação, explica que
a que está em vigor em Portugal é
a transposição de uma diretiva eu-
ropeia, já que “as preocupações são
comuns”. A este respeito, José Fi-
gueiredo refere que é o Centro In-
ternacional de Cibersegurança que
vai supervisionar se as empresas
estão ou não a adotar as medidas
necessárias sobre estamatéria.

No que concerne a proteção de
dados, o CEO da Squalo Cybersis-
tems demonstrou preocupação
por se estarem a ultrapasar os
prazos para a implementação do
Regime Geral de Proteção de Da-
dos (RGPD), que fez a 25 de maio
um ano que entrou em vigor. A
Administração Pública da Madei-
ra tem alargado em muito o prazo
para a implementação do RGPD
e, neste momento, sabe-se que
está ainda em fase de elaboração
do caderno de encargos, não ha-
vendo previsão de data para a sua
implementação.

“Tem havido um período de
adaptação, mas os prazos estão a
ser amplamente ultrapasados e ur-
ge implementá-lo porque, no fun-
do, é a segurança dos nossos da-
dos”, conclui. ●


