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Resumo

Abstract
Cyberspace: a New Reality for International Security

Assiste-se na arena internacional a novas formas
emergentes de ameaças que cada vez mais se po‑
sicionam na rede cibernética, provocando a deslo‑
cação do campo de batalha para o ciberespaço. A
internet representa uma realidade incontornável
das relações internacionais no quadro político e da
segurança internacional.
Não só as novas tecnologias revolucionaram o
mundo como também provocaram um sentimento
negativo em torno do fator de segurança, nome‑
adamente em questões de privacidade e garantia
dos sistemas de informação do Estado.
Aliás, atualmente não é possível afirmar a exis‑
tência de um sistema de informação totalmente
seguro e invulnerável. Ao contrário, a emergência
de novas ameaças localizadas no ciberespaço re‑
presenta um novo rosto do inimigo que se tornou
invisível perante os nossos olhos.
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We are witnessing in the international arena to new
emerging forms of threats that are causing the displacement of the traditional battlefield to the cyberspace.
Internet represents an inevitable reality in international
relations and in the political framework of international
security.
Not only the new technologies have revolutionized the
world but also have triggered a negative feeling about
the safety factor, especially in matters of web navigation
and also regarding the security of the state information
systems.
Indeed, it is currently not possible to sustain the existence of an information system totally safe and impenetrable. Rather, the emergence of new threats that is
located in cyberspace represents a new face of the enemy
that is invisible to your eyes.
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