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Conhece-te a ti próprio 
– A noção do risco

BREVES

Aon realiza simulacro 
de ciberataque
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Founder&CEO da Squalo 
Cybersistems

a sua milenar obra, 
Sun Tzu afirmou 
“conhece-te a ti 
próprio e ao teu 
inimigo e em cem

batalhas que traves sempre serás 
vitorioso”.

A noção do perigo ou do risco 
está intrinsecamente ligada a 
este facto, quem somos, qual
a nossa verdadeira força e a 
perceção que temos dela, ou o 
quão frágeis realmente somos e 
como nos apercebemos disso, e 
a imagem que passamos a quem 
nos rodeia, e é com base nestes 
pressupostos que tomamos ou 
não medidas de mitigação do 
risco, ativas ou passivas.

A noção da ameaça provém 
do medo, da capacidade de se 
sentir ameaçado e temer por 
isso. No caso do “Crime de 
Ameaça” previsto no Código 
Penal, é um dos elementos da 
jurisprudência universalmente 
aceites e necessários para 
preencher o ilícito. A nossa 
vulnerabilidade provém da 
perceção de nos sentirmos 
vulneráveis em todos os planos 
da nossa existência e temermos 
por tal, assim, quem não se 
sente ameaçado, não o é.

O mundo dos prefixos ‘ciber’ 
não é mais que uma extensão 
dos indivíduos que os criaram, 
operam e os mantêm, onde
a projeção do “self ” num 
mundo virtualizado não altera 
a esfera semântica do eu, 
apenas a transporta para um 
diferente plano de conflito, 
onde toda a realidade terrena 
se mantém e onde persistem 
todos os contratos num plano 
relativamente novo, em que
a segurança não está ainda 
definida e estandardizada, pois 
trata-se de uma tecnologia que 
não nasceu vocacionada para
a proteção dos dados e da sua 
infraestrutura e que na verdade 
nunca aspirou a ter o relevo que 
no tempo presente possui, nem 
controlar diretamente os ‘assets’ 
que controla.

À sua criação sucedeu-se um 
episódio de deslumbramento 
pela abertura das portas de um 
admirável mundo realmente 
novo, nascido com a inocência 
e o passo inseguro de uma 
debutante, característicos do 
parto das grandes obras, tendo-
-se, no entanto, tornado talvez 
um dos maiores feitos coletivos

da humanidade desde tempos 
imemoriais, a teia invisível que 
tudo liga.

E um dia cresceu e tornou-
se aquilo que é, uma estrutura 
de uma complexidade 
incomensurável, que, olhando 
para baixo, repara que possui 
ainda pés de barro, que se vê 
quotidianamente devassada e
vilipendiada, até por teenagers, 
numa escala de assimetria 
inqualificável.

Aconselho a leitura do artigo 
“The Confessions of Marcus 
Hutchinson”, onde terão
uma noção do quão fino é na 
realidade o gelo que a sustenta, 
e no fundo a todos nós.

Do lado de quem a devia 
defender, assiste-se ao 
espartilhar de ideias e conceitos 
muitos deles estéreis e virados 
para a satisfação de teorias 
pessoais, algumas sem qualquer 
base substancial.

Imagine-se um ciberataque 
a um sistema hospitalar
em grande escala porque o 
responsável da segurança achava 
que as ferramentas “open 
source” seriam mais interessantes 
que as do fabricante contratado, 
tendo passado de imediato à 
experimentação, pondo em risco 
real os milhares de vidas que 
desse sistema dependem e da 
continuidade da sua operação, 
para não falar na quebra do 
contrato empresa/cliente 
baseado no principio basilar da 
confiança sem o qual nada faz 
sentido.

Não teremos noção do que 
será o ataque com sucesso à 
operação de uma infraestrutura 
crítica como seja uma do
ramo energético, onde não há 
qualquer forma de redundância 
e todos os setores dependem da 
sua robustez. Como sabemos, 
no caso português, esta também 
já demonstrou a sua fragilidade, 
o que era algo que no mínimo 
nos deveria deixar preocupados.

Vladislav Surkov, um dos 
mestres da estratégia do Sr. 
Putin, no emprego da sua 
técnica de não-linearidade, 
que veio beber da inspiração 
pelas obras dos irmãos Arkady 
e Boris Strugatski, mostrou-
nos pelo exemplo que, se a 
ameaça nunca tiver uma face 
percetível, se continuamente 
ensaiar avanços e recuos e, por 
vezes, desaparecer e voltar a
ressurgir numa outra forma, será 
tendencialmente menorizada
e subestimada, inclusivamente 
no campo da atividade militar, 
setor securitário e dogmático 
como nenhum outro.

A não-linearidade, por variar 
a perspetiva do observador,

insuflando-lhe sistematicamente 
dúvidas, depois certezas 
nascidas de conceções truncada 
é perfeita para o universo 
cibernético, onde os CISO são 
técnicos e não estrategas, daí 
facilmente confundíveis, pois 
vem impedi-los, numa primeira 
fase, de realizar o primeiro
dos paradigmas de Sun Tzu, 
o saber quem é no plano da
estrutura, encarar o ecossistema 
que têm em mãos como se
de um indivíduo se tratasse e 
conhecê-lo, ter uma noção não 
parcial da sua força e das suas 
valências, fazer um autoexame 
e numa primeira fase armarem-
se estratégias genéricas, para,
alicerçado nestas, progredir para 
paradigmas específicos, mas, 
antes de tudo, será necessário 
atingir este ponto primeiro e 
fazer a pergunta fundamental: 
“quem na realidade sou eu?”, e 
esse ponto tão simples tem-los 
iludido vezes sem conta.

Vejamos o paralelismo dos 
profissionais do conflito e 
da ameaça, os serviços de
“intelligence” dos vários estados, 
sejam em tempo de paz ou de 
conflito, que procuram de um 
modo incessante e constante, 
mais que tudo, conhecer-se a
si próprios, numa realidade 
dinâmica apelidada nos meios 
militares de VUCA (“volatile, 
uncertain complex and 
ambiguous”), de forma a medir 
a sua dimensão e força, com a 
noção exata de quando poderão 
dispor de qual recurso e que 
efeito este produzirá.

Após isso conseguido, tentam 
por todos os meios que possuem 
conhecer o seu adversário,
pois, mesmo que este não o 
seja agora, poderá vir a sê-lo no 
futuro, assim, buscam conhecer 
todos sem exceção e observar o
mais longe que podem, de todas 
as formas que lhes seja possível, 
e esta é uma maneira sagaz de 
existir num ambiente complexo 
empresarial.

Em súmula, a segurança 
assenta na força e na capacidade 
de dissuasão, esta assenta na 
perceção de nós perante nós
e como é observável pelos 
outros, conceitos que não são 
perfeitamente mensuráveis 
nem estáticos, que variam 
constantemente e são por vezes 
irracionais e opinativos.

Este é o primeiro passo, sem o 
qual outros não se lhe poderão 
suceder. Enquanto não nos 
conhecermos, não tivermos a 
consciência das nossas valências 
e fragilidades, será por de mais 
inútil envergar uma armadura e 
desembainhar uma espada, pois 
a derrota será certa.

Aon Portugal, uma empresa sistir ao desenrolar de um ataque 
de serviços profissionais que cibernético, as consequências, os 
dispõe de uma ampla gama impactos e os dilemas colocados

de soluções de Risco, Reforma à gestão”.
e Saúde, vai realizar na próxima           A consciência dos impactos 
quarta-feira, dia 16 de setembro,      deste tipo de eventos é essencial 
um webinar – Simulacro de Cibe-      para desenvolver uma maior resi-
rataque | Dilemas para a Gestão.        liência na sua empresa, destaca a 

A empresa – que em Portugal      empresa. A participação no webi-
tem escritórios em Lisboa e Porto nar é sujeita a inscrição obrigató-
– convida os participantes a “as- ria.

COSEC elege novos 
órgãos sociais

COSEC – Companhia de 
Seguro de Créditos, líder 
em Portugal nos ramos do

seguro de créditos e caução, reu-      Executiva mantém-se Ana Car-
niu a sua Assembleia Geral em      valho, responsável pela na área 
1 de setembro para eleger novos      comercial, marketing e comuni-
órgãos sociais para o mandato      cação, tendo sido eleito Placido 
2020-2022.                                       Furnari para assumir o pelouro 

Na presidência do Conselho      de risco, substituindo José Vai-
de Administração da companhia rinhos, que passou à situação de 
mantém-se Maria Celeste Haga- reforma.
tong e para este novo mandato Foi eleito para presidir à As-
foram eleitos os anteriores admi-      sembleia Geral da COSEC Pedro 
nistradores não executivos Pedro      Rebelo de Sousa.
Silva Fernandes e Paolo Cioni.               O Conselho Fiscal mantém 

Na presidência da Comissão      Miguel Gomes da Costa na pre-
Executiva permanece Thierry      sidência e integra Isabel Lacerda 
Etheve.                                             e José Vairinhos como membros

Como membros da Comissão efetivos.

MDS reforça presença 
em Angola

MDS, multinacional por-
tuguesa líder na consul-
toria de riscos e seguros,

concretizou a aquisição da cor-
retora angolana Média Seguros, 
reforçando a sua presença em 
Angola.

A operação enquadra-se na
estratégia do grupo MDS, que      sua rede de distribuição e a car-
aposta no crescimento orgâni-      teira de clientes, bem como re-
co e por aquisições, solidifican-      forçando a sua equipa com pro-
do as posições de liderança nos      fissionais experientes e de valor 
países onde já está presente e      reconhecido no mercado. Mas, 
procurando oportunidades em      igualmente importante, vem po-
novos mercados, nomeadamen-      tenciar o trabalho que tem vin-
te em África. A Média Seguros      do a ser realizado na disponibi-
é um operador de referência no      lização das suas competências e 
mercado angolano, com impor-      soluções de seguro e consultoria 
tantes clientes no setor agrope-      de risco, que são essenciais para 
cuário, meios de comunicação e      fomentar a economia angolana 
grandes empresas industriais.           e apoiar empresas, particulares 

José Manuel Dias da Fonse-      e administração pública no seu
ca, CEO Global do grupo MDS, desenvolvimento”.
afirma que “Esta aquisição per- Fruto da sua capacidade de 
mite à MDS fortalecer a sua      desenvolver soluções únicas a ní-
presença em Angola e cimentar      vel mundial, a MDS em Angola 
a sua posição de liderança como      tem vindo a apoiar as empresas 
um dos três maiores corretores      no país com um serviço global e 
de seguros no país, alargando a      multiespecialista.


