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INTERVENÇÃO DO COMANDANTE DA ACADEMIA MILITAR  
Major-General João Jorge Botelho Vieira Borges  
VII Curso de Cibersegurança e Gestão de Crises no Ciberespaço (Sessão 
de Abertura) 
Academia Militar, 18 de maio de 2020. 
 

[Só serão válidas as palavras proferidas pelo orador]  

Exma. Senhora Diretora do IDN, Professora Doutora Helena Carreiras, 

Caro Coronel João Barbas, 

Caros Auditores, 

Agradeço o privilégio que tem sido dado à Academia Militar e ao Exército de 

poder colaborar com o IDN neste já VII “Curso de Cibersegurança e Gestão de 

Crises no Ciberespaço”.  

Nesta minha curta intervenção gostaria de sublinhar: 

- o facto de termos ultrapassado o desafio da COVID-19 com a 

realização do curso por via telemática (Webex); 

- a colaboração, a partilha da informação e o contributo para o 

desenvolvimento continuado de uma doutrina nacional, associada à 

dimensão estratégica da Cibersegurança; 

- a recetividade da sociedade civil, diretamente relacionada com o 

elevado número (72), e qualidade dos auditores, composto 
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maioritariamente por quadros intermédios e superiores da estrutura 

do Estado e da Sociedade Civil; 

A Era da Informação transformou o Mundo e também por isso a COVID-19 

parou o Mundo…  

Vivemos a primeira pandemia da era digital, em que o online vale cada vez 

mais, em que há um crescimento geral no acesso aos consumos digitais 

(teletrabalho, aulas via zoom, reuniões de trabalho, celebração de contratos 

pela via digital, telemedicina, webinars, serviços religiosos por 

videoconferência) e em que estamos cada vez mais expostos… 

Julgo que durante este curso, e em particular durante o Exercício de Decisão 

Estratégica, vão ter uma noção mais correta da importância da formação em 

cibersegurança para os estrategistas e para os decisores, sejam eles políticos, 

económicos ou militares. Teremos de nos adaptar ao novo paradigma de 

atores, de instrumentos e de ambiente de trabalho que passou a incluir o 

ciberespaço para além dos espaços tradicionais, e uma das formas é 

partilharmos o conhecimento e as experiências. 

A Academia Militar, que vem acompanhando estas temáticas ligadas ao 

Ciberespaço no âmbito dos seus ciclos de estudos há mais de uma década, e 

que tem organizado e realizado as Conferências NATO Cyber Defense e que 

albergará em breve a Cyber Academia and Innovation Hub nas suas 

instalações em Lisboa (com coordenação e supervisão da DGRDN/MDN), fica 

certamente mais rica com esta cooperação com o IDN e com a participação 

proactiva dos senhores auditores. 

Aproveito ainda, para agradecer a colaboração de todos os conferencistas e 

formadores que participaram neste curso, mas também aos diretores de 
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curso e a todos aqueles que, direta ou indiretamente, irão dar o seu 

contributo.  

Aos senhores auditores, faço votos de que o curso vá ao encontro das vossas 

espectativas, de modo a que no final estejam mais preparados para 

enfrentarem as inúmeras questões relacionadas com a gestão de crises no 

Ciberespaço.  

Finalmente, é com imenso prazer que reitero os meus parabéns ao IDN pela 

determinação em continuar com o curso, mesmo nesta situação de 

adversidade. Contem sempre com a Academia Militar.  

Muito obrigado pela vossa atenção. 

 

 


