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Críticas. O ex- coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança lamenta que o governo
não tenha tido "coragem" para reestruturar o setor. Nesta entrevista ao DN não poupa críticas
à falta de financiamento "até para questões mais simples, como as missões" no estrangeiro

Pedro Veiga "É um erro"
ter militares a interferir
na cibersegurança
VALENTINA MARCELINO

Um mês depois de ter batido com a
porta do Centro Nacional de Ciberse-

gurança (CNCS) que coordenava, Pe-
dro Veiga vem admitir que os proble-
mas orçamentais foram mesmo uma
das razões da sua demissão, ao con-
trário do que disse na altura o governo.
Alerta para a "grande carência de polí-
ticas de boa gestão da cibersegurança
e uma significativa falta de meios hu-
manos". Considera um "erro político
grave" que sejam militares a tutelar o

CNCS, denuncia "interferências" da
Defesa e lamenta a "falta de coragem"
para reestruturar o setor.

Porque deixou o Centro Nacional de
Cibersegurança (CNCS) em pleno si-
mulacro de um ciberataque?
O meu pedido de demissão foi dirigido
à senhora ministra da Presidência e da
Modernização Administrativa, Maria
Manuel Leitão Marques, nos primeiros
dias de 2018. Após insistência minhaa
demissão acabou por ser aceite no dia
9 de maio. Acabou por coincidir com o
dia da transposição da Diretiva de Se-

gurança das Redes e Sistemas de Infor-
mação (Diretiva SRI) - que eu conside-
rava um marco da minha passagem
pelo CNCS - e com a véspera do início

do exercício que preparei e decorreu a
10 e 1 1 de maio. Mas já não queria "dar
a cara" em nome do CNCS. Até porque
nem considerava que este exercício fos-
se uma das atividades importantes do
CNCS, uma vez que em junho iria haver
o CyberEurope 2018, coordenado pela
ENISA (Agência Europeia para a Segu-
rança das Redes de Informação) e a ní-
vel europeu, o qual entendo que tem
grande importância.
O que queria ter concluído?
Gostaria de ter contribuído para criar
um CNCS com autonomia, como deve
ter a Autoridade Nacional de Ciberse-
gurança e com o CSIRT (Computer Se-

curitylncident Response Team) nacio-
nal devidamente estruturados, como
preconizado pela Diretiva SRI. Infeliz-
mente a Proposta de Lei n.° 1 19/XIII
que corresponde à transposição da Di-
retiva SRI extravasou a transposição e

reforça que "o Centro Nacional de Ci-
bersegurança funciona no âmbito do
Gabinete Nacional de Segurança" e cria
o Conselho Superior de Segurança do
Ciberespaço. Trata-se de um erro polí-
tico grave, pois prolonga a "tutela" mi-
litar de uma área que é eminentemen-
te civil, a cibersegurança. Aqui, posso
dizer que os meus objetivos foram frus-
trados e isso contribuiu, em parte, para
o meu desejo de sair por não me identi-

ficar com o facto de o CNCS não se ter
autonomizado e continuar sob a tutela
do Gabinete Nacional de Segurança
(GNS) . Esperava que este governo ti-
vesse concretizado uma separação cla-
ra da área da cibersegurança, com as
suas vertentes eminentemente relacio -
nadas com os serviços essenciais que
são operados por empresas que servem
a sociedade civil. Parece-me ter havido
falta de coragem para fazer uma verda-
deira reestruturação desta área que está
no centro da transformação digital.
Que problemas se colocam com esta
"tutela" militar?
Os problemas resultam de missões dis-
tintas da cibersegurança e da ciberde-
fesa. Além de que a abordagem meto-
dológica é, e deve ser, muito diferente.
Um pequeno exemplo, só o centro de
ciberdefesa deve poder fazer ações
ofensivas no ciberespaço. E à ciberde-
fesa cabem tarefas importantes, como
o engenheiro António Guterres salien-
tou num discurso na Universidade de
Lisboa há poucos meses, como sejam
a proteção dos sistemas de comando e
controlo em tempo de paz e, em espe-
cial, deve ser dada atenção aos ataques
híbridos que se iniciam por ciberata-
ques a estes sistemas, como já há vários

exemplos a nível mundial, e que pre-
cedem ataques convencionais. Já para



a cibersegurança há inúmeros desafios

resultantes da transformação digital,
que dizem respeito principalmente à
sociedade civil, aos cidadãos, às em-
presas, aos Ministérios, às Regiões Au-
tónomas ou às Autarquias. Aqui não
faz sentido um envolvimento de mili-
tares, que têm missões e âmbitos de
intervenção onde devem focar os re-
cursos de que dispõem. Por exemplo,
com a "Internet das Coisas" a penetrar
nos ambientes domésticos, hospitala-
res, nos veículos autónomos, no co-
mércio eletrónico, etc, que são setores
onde a cibersegurança é uma pedra-
de-toque essencial, qual seria o papel
dos militares? Em minha opinião, não
deve ser nenhum.
Como tem sido a articulação entre o
CNCS e o Centro de Ciberdefesadas
Forças Armadas?
É excelente. Outra articulação que é

exemplar é com a área do Cibercrime,
em particular com a unidade UNC3T
da Polícia Judiciária. Estas três áreas, ci-

bersegurança, cibercrime e ciberdefe-
sa considero-as três pilares estruturan-
tes do problema ciber em qualquer
país. Mas há uma significativa interfe-
rência da ciberdefesa com a cibersegu-
rança pela mentalidade prática dos

agentes envolvidos. A visão que esteve
presente na criação do CNCS foi que a
cibersegurança devia estar sob a tutela
militar, ficando a funcionar como uma
subdireção-geral do GNS, uma estru-
tura instituída na sequência da criação
da NATO. É um erro de base.
Como é que o CNCS protege as in-
fraestruturas críticas do Estado?
Cada instituição é responsável pela sua
cibersegurança, sendo o CNCS um exe-
cutor de funções onde exista valor
acrescentado em serem centralizadas.
É o caso do CSIRT nacional, do aconse-
lhamento e difusão de boas práticas, da

representação nos fóruns internacio-
nais, na coordenação de políticas a ní-
vel nacional. O CNCS pode aconselhar,
emitir documentos orientadores, aju-
dar na identificação de problemas, mas
cada entidade tem a sua autonomia.
ComanovaDiretivaSßl, o CNCS, na sua

qualidade de Autoridade Nacional de
Cibersegurança, tem de ser notificado
caso existam incidentes relevantes e po-
der exercer o seu papel de autoridade.
Pode dar alguns exemplos concretos?
Sem entrar em detalhes, que não pos-
so, já recomendámos a funcionários
de embaixadas o cumprimento de

um conjunto de medidas de seguran-
ça, que não estavam a ser acautela-
das, como não utilizar o smartphone,
com informações sensíveis, em am-
bientes públicos de wifl, não utilizar
pens para transportar informação
classificada ou até mudar as pass-
wordstoáos os meses.
Há equipamentos em falta para esta
proteção do Estado? O projeto para
colocar sensores de deteção de ata-
ques nos servidores das áreas de so-
berania não foi concluído porquê?
Mais do que equipamentos em falta há
uma grande carência de políticas de
boa gestão da cibersegurança e uma si-

gnificativa falta de meios humanos.
A tecnologia deve ser usada para im-
plementar políticas de cibersegurança
e é necessário ter os meios humanos
que saibam geriras tecnologias. E for-
mar as pessoas, todas as pessoas, até
porque o elo mais fraco e que é a causa
de muitos problemas é a ignorância ou
a displicência no uso das tecnologias.
Quanto aos sensores eles podem de-
sempenhar um papel de relevo, nal-
guns casos, mas não são uma panaceia
para todos os problemas. A eventual
colocação e o papel de sensores deve
ser adaptado caso a caso, tem que ver
com a arquitetura de rede de cada or-
ganização, ou com as componentes
aplicacionais. Colocar sensores na in-
terface da rede de uma organização
(por exemplo um ministério, uma di-
reção-geral ou um instituto público) e

depois não serem seguidas políticas do
uso interno da rede, das aplicações,
não existirem mecanismos de autenti-
cação fortes e atualizados, não formar
os utilizadores aos vários níveis, etc. é

gastar dinheiro em sensores e tem
pouco resultado.
Mas em que ponto está o projeto?
Praticamente a zero.
Houve também razões de natureza
orçamental para a sua saída?
Houve mas não foi a principal razão. Ha-
via sérias restrições ao funcionamento
do CNCS mas resultantes do modo
como está organicamente a funcionar.
Todos os funcionários do CNCS estão
nomeados para as suas funções por pe-
nodos de 1, 2 ou 3 anos. Isto serve muito
bem para os interesses dos militares, que
têm as suas carreiras estáveis na institui-
ção de origem e fazem comissões de ser-

viço no CNCS como um local de passa-
gem para valorizarem as suas carreiras.
Masparaoutros funcionários não dá es-



tabilidade nenhuma. Como se pode
compreender, gerir uma estrutura que
trata da cibersegurança sem carreiras e
sem garantia de continuidade torna di-
fícil o recrutamento de peritos. E em es-

pecial nalgumas áreas técnicas, em que
há uma enorme competição comose-
tor privado, que pode pagar vencimen-
tos elevados, dar outro tipo de regalias
aos funcionários, como viaturas de ser-

viço, a capacidade do CNCS de recruta-
mento e fixação de recursos humanos é

problemática. Mas também se verifica-
ram limitações orçamentais que herdei.
Quando cheguei ao CNCS, em abril de
2016, um dos projetos relacionados com
os "famosos sensores" não estava orça-
mentado. Havia um financiamento com
participação de fundos comunitários
aprovados, mas a contrapartida nacio-
nal não tinha sido prevista pelo diretor-

-geral da altura. Aí tive toda a abertura da
ministra da Presidência e da Moderni-
zação Administrativa que, com grande
rapidez, aceitou a alteração orçamental
necessária. Infelizmente a burocracia
administrativa da aprovação pelo Mi-
nistério das Finanças contribuiu para
um atraso bastante penalizador no de-
senvolvimento do projeto. Mesmo em
coisas mais simples como missões as

restrições orçamentais foram uma difi-
culdade. A área da cibersegurança é uma
prioridade a nível da União Europeia e

era necessário ter orçamento para fazer
face a várias missões. Posso dizer-lhe,
por exemplo, que no início de abril de
2018 não pude ir a uma reunião em So-
fia, promovida pela Presidência búlgara,
por aviagem não ter sido prevista no pla-
no de missões elaborado para 20 1 8 e não
haver margem orçamental para a con-
cretizar. Lamentável.

Mesmo em
coisas mais
simples,
como as
missões, as
dificuldades
orçamentais
foram uma
dificuldade.
(...) É lamen-
tável
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> Pedro Manuel
Barbosa Veiga,
65 anos.
> Licenciado em
Engenharia eletro-
técnica pelo IST.

> Catedrático do

departamento
de Informática
da Faculdade
de Ciências da
Universidade
de Lisboa.

> Pioneiro da
internet em
Portugal -foi até
quem preparou
os primeiros jor-
nais online -
Pedro Veiga
dirigiu o Centro
Nacional de
Cibersegurança
desde 2016. Saiu
desiludido com
um ministro que
não cumpre pro-
messas e um go-
verno sem estra-
tégia para o setor.



"Quem perde
é a cibersegurança
nacional"
Pedro Veiga sentiu-se enganado pelo
governo por o ministro da Ciência,
Manuel Heitor, não ter transferido,
como prometido, o domínio da in-
ternet nacional - .pt -para a gestão
do Centro Nacional de Cibersegu-
rança. O professor catedrático não
entende como um domínio de topo
como este, que representa a sobera-
nia nacional, está nas mãos de uma
"incompetente" associação privada,
cujos lucros, de cerca de 2.5 milhões
por ano, em nada revertem a favor
do Estado. Está também em causa,
diz, aproteção contra ciberataques.

Uma das razões que assumiu para a
sua demissão foi a questão da gestão
do domínio de topo da internet na-
cional, o .pt, que queria que ficasse
sob tutela do CNCS. Porquê?
Durante quase 16 anos fui responsá-
vel, enquanto presidente da Faculda-
depara a Computação Científica N-
acional (FCCN), pela gestão do domí-
nio Internet de Portugal, o .PT. Sei
bem a sua relevância do ponto de vis-
ta da cibersegurança nacional. Sei,

por exemplo, que os domínios de
topo da Internet, como o .PT, operam
das infraestruturas mais atacadas a
nível mundial. Ataques de DDoS (Dis-
tributed Denial of Service), de ampli-
ficação de pacotes que os viabilizam
e outros são frequentes e têm de ser
protegidos por quem percebe tecni-
camente do assunto e por quem pode
aproveitar a informação sobre estes
incidentes e / ou ataques para ter uma

"O ministro Manuel
Heitor faltou ao
prometido e, assim,

comprometeu um dos
pressupostos que me
tinha levado a aceitar
o cargo no CNCS"

Por serem
infraestruturas
cruciais para a
cibersegurança, e
mesmo a segurança
nacional, tem de estar
sob controlo do Estado

visão integrada do ciberespaço na-
cional. E isso só pode ser feito pelo
CSIRT nacional que está inserido no
CNCS. Foi pois, com grande espanto,
que depois de sair da FCCN, assisti à
criação da associação privada, auto-
nomizada da FCCN, para gerir este
domínio fulcral. Quando fui convida-
do para o CNCS, porque sabia que a
Diretiva SRI que estava a ser ultimada
inseria os domínios de topo da inter-
net, como o .PT, no setor das infraes-
truturas digitais dos serviços essen-
ciais, referi à ministra da Presidência
que não podia aceitar que uma in-
fraestrutura que é única, pela sua na-
tureza, com os servidores que são

ponto privilegiado para ter uma visão
dos problemas de ciberataques exis-
tentes ao ciberespaço nacional, esti-
vesse entregue a quem não sabia o

que é gerir uma infraestrutura técni-
ca e que julga que é, essencialmente,
um negócio de venda de domínios.
E a sua preocupação não foi tida em
conta?
A ministra da Presidência contactou o
ministro da Ciência, Manuel Heitor
- que é quem no governo tem a res-

ponsabilidade, também erradamente,
por esta matéria- e este telefonou-me
e comprometeu-se a que o meu desí-
gnio seria cumprido. Infelizmente atri-
buiu a responsabilidade de tratar do
assunto ao presidente daFCT, Profes-
sor Paulo Ferrão, que foi de uma enor-
me incompetência a tratar do assunto.
O ministro Manuel Heitor faltou ao
prometido e, assim, comprometeu um
dos pressupostos que me tinhalevado
a aceitar o cargo no CNCS.
Mas porque deve ser o CNCS a gerir?
Por serem infraestruturas cruciais para
a cibersegurança e mesmo a seguran-
ça nacional tem de estar sob controlo
do Estado. E que melhor local, já que o
CSIRT nacional é da responsabilidade
do CNCS?

Quem ganha e quem perde com a
atual situação?
Quem perde é a cibersegurança nacio-
nal. Quem ganha? Bem, há várias pes-
soas e entidades que têm beneficiado,
e muito, com o modo como o domínio
que representa a soberania de Portugal
na internet foi passado para o setor pri-
vado. Em 20 17 tiveram 2,6 milhões de
euros de receitas que podiam muito
bem servir para investimentos de inte-
resse público. O principal investimen-
to que fizeram, segundo o relatório e
contas, foi comprar um imóvel no cen-
tro da cidade por dois milhões de eu-
ros. Uma estrutura destas podia até es-
tar no interior do país, como exemplo
de descentralização.


