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Investigador Paulo Veríssimo troca Universidade de Lisboa pela do Luxemburgo

O Luxem burgo é um alvo “apetitoso”, garante
especia lista português em cibersegurança

Paulo Veríssimo é um dos
maiores especialistas mun-
diais em cibersegurança e
acaba de trocar Portugal
pelo Luxemburgo. Vem di-
rigir uma unidade de in-
vestigação na Universidade
do Luxemburgo com cinco
milhões de euros para gas-
tar. Ironicamente, o labo-
ratório que chefiava em
Portugal, considerado um
dos melhores do mundo,
vai receber uma bolsa de
7.500 euros – pouco mais
que o necessário para
“comprar papel higiénico”,
diz. Uma fuga de cérebros
que atiçou a polémica sobre
os cortes à investigação em
Portugal. Quem sai a ga-
nhar é o Luxemburgo, que
quer ser o “cofre-forte” de
dados digitais na Europa e
uma potência nesta área.

CONTACTO – A Universidade do Lu-
xemburgo, quando anunciou a sua
contratação, disse que conseguiram
“convencê-lo” (o termo é deles) a vir
para cá. Foi difícil convencê-lo?
Paulo Veríssimo – Aquilo é uma

tradução a partir do alemão, “persu-
adir” seria talvez o termo. É verdade
que os primeiros contactos acontece-
ram já há bastante tempo, mas eu gos-
to muito de Portugal e fiz toda a mi-
nha carreira lá, porque acreditei que
era possível fazer lá uma carreira de
nível internacional. Tenho muita sa-
tisfação por ter conseguido fazê-lo, não
só pessoal, porque gosto do ambiente
do país, do clima, da comida, dos vi-
nhos, como profissional, porque hou-
ve colegas que me deram a satisfação
de me dizer que eu tinha apontado o
caminho, mostrando que era possível
fazer investigação de muito alto nível
sem sair do país. Portanto, custou-me
muito sair.
CONTACTO – E agora o que é

aconteceu para o fazer sair?
Paulo Veríssimo – Agora vejo que

a situação está um bocado depri-
mente em Portugal, porque estamos
no tempo do “não-não”. Não se con-
seguem fazer coisas porque as pesso-
as estão stressadas com a situação que
se está a viver no país e acabam por
pôr obstáculos, porque estão aborre-
cidas, porque têm inveja...
CONTACTO – Porque não há di-

nheiro, também?
Paulo Veríssimo – Sim, porque os

recursos não chegam para todos, e se
vou dar recursos àquele, depois já não
chegam para mim. Portanto comecei
a sentir-me bastante incomodado com
coisas que se foram passando na es-
fera da ciência, da tecnologia e da vi-
da universitária portuguesa. Eu con-
tactava com as universidades de mui-
to perto, porque até à minha saída fui
membro do Conselho Geral da Uni-
versidade de Lisboa, uma universida-
de muito importante no país e que vi-
via todos estes problemas de estran-
gulamento. Depois surge a avaliação
das unidades de investigação feita pe-
la Fundação para a Ciência e Tecno-
logia (FCT), que começou de uma ma-
neira muito preocupante. A minha de-
cisão foi tomada antes de saírem os re-
sultados da avaliação, e se alguma coi-
sa fez, foi dar-me a certeza de que es-

te é o caminho a seguir, porque a mi-
nha unidade em Lisboa, o LaSIGE [La-
boratório de Sistemas Informáticos de
Grande Escala], considerada uma das
melhores unidades de investigação a
nível mundial, foi chumbada de uma
forma muito discutível.
CONTACTO – Enquanto a sua uni-

dade de investigação é chumbada em
Portugal, no Luxemburgo dão-lhe
cinco milhões de euros.
Paulo Veríssimo – Exactamente.

Não há fumo sem fogo. Eu não gosto
de teorias da conspiração, mas como
trabalho em segurança, sou obrigado
a considerá-las, só que ponho-as em
último lugar. O problema é que agora
estou a ficar sem teorias, porque não
consigo perceber o que aconteceu a
várias unidades de investigação em
Portugal. As que eu conheço, ligadas
à engenharia electrotécnica e infor-
mática, unidades consideradas muito
boas ou excelentes pelos seus pares,
tanto em Portugal como lá fora, chum-
baram. E portanto, olhe, vamos se-
guindo a vida. Neste momento estou
extremamente feliz e motivado, por-
que tive uma recepção fantástica, não
só dentro da Universidade do Lu-
xemburgo, mas também a nível do in-
teresse que a minha vinda tem des-
pertado, e agora vou tentar ser útil
aqui.
CONTACTO – O que é que vai fa-

zer com este orçamento de cinco mi-
lhões de euros para cinco anos?
Paulo Veríssimo – A minha pro-

posta para este programa PEARL [que
financia projectos científicos de exce-
lência], que convenceu a Fundação
Nacional para a Investigação e um
painel internacionalmuito exigente, foi
dizer uma coisa muito simples. O Pro-
duto Interno Bruto do Luxemburgo
está altamente focado nas tecnologias
da informação e da comunicação, em
sectores como as telecomunicações,
satélites e finança. Tudo isto está in-
terligado, hoje em dia, pela internet, o
que aumenta a exposição a acidentes
e ataques. O que eu me proponho fa-
zer é desenvolver capacidade de in-
vestigação ao mais alto nível, for-
mando quadros capazes de conceber
e proteger aquilo a que se chama infra-
estruturas de informação críticas.
CONTACTO – Que são quais?
Paulo Veríssimo – Por exemplo, a

rede de telecomunicações, a rede ban-
cária, todas as redes que têm que ver
com serviços cruciais para a socieda-
de, como a rede eléctrica. Todas estas
coisas hoje em dia estão controladas
por computadores, de uma maneira
muito automatizada, e estão interli-
gadas, o que faz com que o risco de
acontecer uma falha seja muito maior
do que há uns anos. Agora estão to-
das interligadas e arriscam-se, como
já aconteceu em alguns países, a dei-
tar o país abaixo.
CONTACTO – Isso aconteceu em

que países?
Paulo Veríssimo – Na Estónia, por

exemplo. Em 2007, a Estónia foi alvo
de um ciberataque, e pensa-se que foi
o primeiro teste conhecido de cibe-
rarmas. Foi muito preocupante, por-
que mostrou como um pequeno país
desprotegido pode ser alvo de ata-
ques que paralisam as suas redes. E
sei que o Governo do Luxemburgo tem
presente que é preciso dedicar uma
atenção muito especial à segurança e
à confiabilidade das suas infra-
estruturas críticas, e eu espero poder
ajudar.

CORTES VÃO LEVAR À SAÍDA
DE MUITOS CIENTISTAS

CONTACTO – No Luxemburgo tem
um orçamento de cinco milhões de
euros, enquanto em Portugal há seis

milhões de euros para distribuir por
154 unidades de investigação, de-
pois de metade terem sido chum-
badas pela Fundação para a Ciência
e a Tecnologia. É possível fazer ci-
ência assim?
Paulo Veríssimo – Essa decisão é

uma declaração de morte a esses 50
por cento de unidades de investiga-
ção. Se a FCT acredita que isto chega
como financiamento-base para man-
ter as unidades a funcionar, está en-
ganada: isto quer dizer “morram, fe-
chem a porta”. Por exemplo, o meu la-
boratório, o LaSIGE, que tem 120 in-
vestigadores, irá receber, se se man-
tiver a decisão da FCT, 7.500 euros por
ano. Ora isso dá pouco mais do que
um ordenado mínimo nacional por
mês, por isso serve talvez para o pa-
pel higiénico.
CONTACTO – Há várias vozes que

se levantam contra Nuno Crato, o
ministro da Educação e Ciência. Ni-
colau Santos, no Expresso, chamou-
lhe o “science killer”. Isto é a de-
claração de morte à ciência?
Paulo Veríssimo – É pelo menos

uma machadada gravíssima na pu-
jança que a investigação científica ti-
nha vindo a assumir em Portugal nos
últimos anos. E parece-me que pode
ser selectiva, sem que haja um desíg-
nio ou uma estratégia escrita pelo Go-
verno a dizer: “Olha, agora deixámos
de apostar nestas áreas e vamos apos-
tar nestas”. Não, temos é umas de-
clarações avulsas de alguns cientistas
que têm ligações ao poder. E se a ava-
liação for dirigida, como parece, às en-
genharias, e em particular às enge-
nharias informáticas, que têm tido um
crescimento fabuloso e uma partici-
pação crescente no PIB, pode ser gra-
víssimo para o país. Agora, as unida-
des verdadeiramente boas sabem
financiar-se e não morrem, mas des-
moralizam e começam a sair pessoas.
Ainda há poucos dias um dos melho-
res investigadores que nós contratá-
mos para o departamento de infor-
mática da Faculdade de Ciências e pa-

ra o LaSIGE foi-se embora. Eu acho
que nos próximos meses isto vai ser
assustador.
CONTACTO – Neste contexto, co-

mo é que vê a nomeação do Carlos
Moedas para comissário da Investi-
gação, Ciência e Inovação?
Paulo Veríssimo – Tenho ouvido

muita coisa sobre as hipóteses alter-
nativas que poderiam ter sido feitas,
mas não faço comentários.
CONTACTO – No livro “Ciber-

guerra”, Richard Clarke, ex-
conselheiro de Bush para a segu-
rança, imagina um ataque capaz de
parar o país em 15 minutos, blo-
queando as comunicações militares,
o tráfego aéreo e fazendo explodir
gasodutos. Este tipo de ataques é
possível ou isto é alarmismo?
Paulo Veríssimo – Esse tipo de ata-

ques é possível. A minha equipa tem
feito análises de segurança, nomea-
damente ao sistema de comunicações
electrónicas português, prevendo o
que pode acontecer neste tipo de ata-
ques. Um ciberataque simples pode
fazer muitos estragos. Num ataque
conjugado, do tipo do que aconteceu
à Geórgia, com ciber-ameaças e ame-
aças físicas, o potencial de danos po-
de ser muito elevado. Por isso há que
desenvolver tecnologias informáticas,
e essa é a minha área, mas também or-
ganizações que tornem o país menos
interdependente em termos de infra-
estruturas críticas, para que não seja
possível causar danos que se propa-
gam a várias redes.
CONTACTO – Como é que Portu-

gal está nesta área?
Paulo Veríssimo – Portugal está

atrasado dez a 15 anos, é um facto in-
desmentível. E isso implica que Por-
tugal tem um risco condicional, se ata-
cado, bastante elevado.
CONTACTO – Quem é que são os

“inimigos”?
Paulo Veríssimo – Na minha área

catalogamos as classes de inimigos que
podem existir para as sociedades, des-
de os chamados “script kids”, que dis-

param uns ataques, a “hackers” mais
evoluídos. A partir daí começa a or-
ganização e a coisa fica mais compli-
cada. Aí, subimos para os ciberacti-
vistas, que sãomovimentos sociaismas
que podem fazer danos devido à sua
perspectiva política. Depois vamos
para as redes do cibercrime, que hoje
em dia são extremamente activas e que
desencadeiam ataques para conseguir
dinheiro, por chantagem e extorsão,
bloqueando sistemas de empresas e
pedindo resgates para as libertar, e es-
pionagem comercial e industrial. A se-
guir vem o ciberterrorismo, que está
acima do cibercrime, porque o ciber-
crime tem uma lógica, e aí a lógica de
defesa também diz: “Pronto, isto vale
muito dinheiro, portanto vamos
proteger-nos”. No ciberterrorismo po-
dem ser atacadas coisas que a gente
até achava que não tinham valor co-
mercial, mas que têm um valor ele-
vadíssimo do ponto de vista de im-
pacto social.
CONTACTO – São ataques de

oportunidade?
Paulo Veríssimo – Exactamente, o

que torna a defesa mais complexa. E
depois temos a ciberguerra e os ciber-
exércitos, que têm feito nos últimos
anos investimentos elevados e que es-
tão a desenvolver armas para des-
truição e defesa. Portugal está mais
avançado na ciberdefesa que na ci-
bersegurança, e isso é de louvar. O
Exército, nas Forças Armadas, tem fei-
to um trabalho que eu reputo fantás-
tico, porque tenho tido a honra de ser
convidado para alguns trabalhos que
têm sido feitos, e penso que está no
bom caminho. Mas aí há alianças in-
ternacionais que impulsionam esse
trabalho, o que
também explica
que a ciberdefesa
esteja mais adian-
tada que a ciber-
segurança, a segu-
rança da vida co-
mum.
CONTACTO –

Portugal sofreu
recentemente
ataques dos cha-
mados “hackti-
vistas”, nomea-
damente do gru-
po Anonymous. Num deles, acede-
ram ao site da Procuradoria e di-
vulgaram os telemóveis de dois mil
procuradores, para protestar contra
o funcionamento da justiça. Há uma
ligação entre o aumento destes ata-
ques e a injustiça social?
Paulo Veríssimo – É óbvio. Já an-

tes destes problemas se agudizarem
em Portugal tive oportunidade de
alertar, em vários debates com mem-
bros do Governo, da administração
pública e da Polícia, que nem todos
os ciber-atacantes são “maus”, entre
aspas. O que nós vimos com as pri-
meiras manifestações de protecção ao
Wikileaks é que eram pessoas nor-
mais que pegaram num código para
fazer um ataque que mostrasse o seu
descontentamento.
CONTACTO – Não são ’hackers’?
Paulo Veríssimo – Exactamente. E

é muito importante não cometer o er-
ro de não perceber que essas pessoas
não são agentes secretos, ou guerrei-
ros, ou milícias, ou criminosos. É pre-
ciso ir à raiz do problema, e a raiz do
problema é uma gravíssima insatisfa-
ção social, e por isso infelizmente po-
demos esperar que haja um aumento
desses ataques de “hacktivismo”.

RISCO NO LUXEMBURGO
É “MUITO ELEVADO”

CONTACTO – Qual é que é o risco
do Luxemburgo?

Paulo Veríssimo – É muito eleva-
do.
CONTACTO – Nomeadamente na

rede bancária?
Paulo Veríssimo – A magnitude do

risco é avaliada por duas componen-
tes, que são o nível de ameaças e o
grau de vulnerabilidade. Se um país ti-
ver muitas vulnerabilidades, é mau,
porque se for atacado cai facilmente.
É o caso de Portugal, que não tem uma
estratégia de cibersegurança. Mas se
um país estiver razoavelmente bem
preparado e for muito atacado, tam-
bém há um risco. O mote da minha
proposta ao Luxemburgo foi dizer que,
façam o que fizerem, vão ser sempre
muito ameaçados, porque o país quer
(e bem) transformar-se no cofre de
dados da Europa, atraindo bancos,
instituições financeiras, empresas e
instituições políticas, por causa da re-
de de satélites e de outros recursos.
Portanto, o Luxemburgo é apetitoso, e
o grau de ameaça que impende sobre
o país é potencialmente elevado. En-
tão temos de trabalhar para reduzir as
vulnerabilidades ao mínimo, porque
não há nada cem por cento seguro.
CONTACTO – Os ataques infor-

máticos são sentidos também cada
vez mais pelas pessoas, ameaçando
a sua privacidade. O seu projecto
também contempla este aspecto?
Paulo Veríssimo – Uma das áreas

do meu projecto de investigação, que
é multifacetado, é a questão da pri-
vacidade de dados hipersensíveis.
CONTACTO – Que dados são es-

ses?
Paulo Veríssimo – Tenho já um

plano para desenvolver um trabalho
conjunto entre a minha unidade de in-

vestigação, o SnT
(Centro Security,
Reliability and
Trust), e o Luxem-
bourg Centre for
Systems Biome-
dics, um centro
biomédico que
trabalha com o bi-
obanco do Lu-
xemburgo. A ideia
é desenvolver es-
quemas muito re-
silientes de priva-
cidade da infor-

mação genómica. Começam a
sequenciar-se genomas humanos e
começa a haver uma informação mui-
to sensível, que se for divulgada in-
devidamente pode prejudicar muito as
pessoas e até os seus antecedentes e fi-
lhos, porque pode revelar predisposi-
ções para doenças que podem fragi-
lizar a pessoa e afectar a sua vida so-
cial, económica e profissional.
CONTACTO – Chegou há duas se-

manas ao Luxemburgo. Já cá tinha
estado?
Paulo Veríssimo – Várias vezes,

porque depois de eu decidir
candidatar-me ao programa PEARL
começou um longo namoro... Eu es-
tou impressionadíssimo com o pro-
fissionalismo que a Fundação Nacio-
nal para a Investigação [FNR, na sigla
em francês] e a universidade demons-
traram no acompanhamento deste
processo. Eles têm um cuidado ex-
tremo, porque são cinco milhões de
euros – é o dobro da maior bolsa da-
da pelo European Research Council.
Eles fizeram um “background check”
antes de me abrirem a porta. Eu aca-
bei por ganhar essa bolsa e sinto-me
muito honrado, mas percebo que foi
um processo aturado e vim cá várias
vezes.
CONTACTO – E o que é que está a

achar do país?
Paulo Veríssimo – Acho que o Lu-

xemburgo é muito acolhedor, porque

as coisas estão perto umas das outras,
e eu gosto disso. Não gosto muito da-
quelas cidades em que é preciso an-
dar quilómetros para ir a qualquer la-
do, gosto de andar a pé. Desse ponto
de vista, é confortável, e acho que é
um sítio com um certo charme. Mas
ainda falta muito para perceber bem
como é que isto funciona, porque co-
meçar a trabalhar, tratar da papelada
e procurar apartamento tem sido mui-
to stressante.
CONTACTO – Apercebeu-se de que

há muitos portugueses?
Paulo Veríssimo – Isso é fabuloso.

Não há um sítio onde eu vá onde não
ouça falar português, o que é normal
quando há vinte por cento de portu-
gueses. Já fui ver um jogo de futebol a
um café onde só se falava português,
e achei fantástico. Tem sido uma coi-
sa que me tem aplanado um pouco a
saudade, que já começou, porque a
minha mulher tem uma carreira em
Portugal e não vem para cá para já.
Mas o meu filho mais novo está cá.
CONTACTO – A trabalhar?
Paulo Veríssimo – Está cá a estu-

dar, é uma coincidência. Está a fazer
a tese de mestrado no centro de bio-
médica, o que é óptimo, porque não
nos sentimos sozinhos. Mas o facto de
haver portugueses em todo o lado é
fantástico, porque uma pessoa não se
sente fora de casa.
CONTACTO – O Luxemburgo re-

cebe muitos emigrantes portugueses
que foram obrigados a sair de Por-
tugal por dificuldades económicas, o
que não é o seu caso. Tem a noção
de que a sua contratação pode aju-
dar a mudar a imagem que o Lu-
xemburgo tem dos portugueses?
Paulo Veríssimo – Não tinha pen-

sado nisso até ler uma crónica sobre
a minha vinda no vosso jornal, na se-
mana passada. Se puder ajudar em al-
guma coisa, fico grato, porque acho
que é importante. Por exemplo, eu
apostei muito para convencer os me-
lhores alunos do Brasil a virem fazer
doutoramento na minha equipa,
dizendo-lhes: “Ouçam, é Portugal, a
cultura é a mesma, e somos tão bons
como os outros”. Demorou uns anos,
mas no Brasil, hoje em dia, o prestí-
gio de Portugal é altíssimo. E isso mu-
dou também por causa da emigração
portuguesa de quadros e do investi-
mento de empresas como a Portugal
Telecom. Vai acontecer aqui inevita-
velmente o mesmo, e não sou só eu,
claro. Estão a chegar todos os dias jo-
vens portugueses muito qualificados,
com excelentes empregos, e eu acho
óptimo. O destino do Luxemburgo é
indissociável dos portugueses. Ouça,
20% da população? Vinte por cento é
uma votação de um partido! E isso é
bom para todos, para os portugueses
e para o Luxemburgo.
CONTACTO – Acabou de chegar e

já vai a Portugal uns dias em traba-
lho. O que é que vai lá fazer?
Paulo Veríssimo – Vou encontrar-

me com o Leslie Lamport, que rece-
beu o Turing Award, uma espécie de
prémio Nobel da ciência da compu-
tação, e é investigador num dos me-
lhores laboratórios do mundo, o Mi-
crosoft Research Lab, em Mountain-
view (EUA). Por ali passam estudan-
tes de doutoramento e “pós-doc”, e nós
queremos que eles possam recomen-
dar o Luxemburgo aos alunos deles,
não só como um bom sítio para viver,
mas também para investigar. É uma
oportunidade fantástica, porque ele
raramente vem à Europa. E aproveito
também para responder ao convite
amabilíssimo do embaixador do Lu-
xemburgo em Lisboa, que se mostrou
muito interessado em conhecer o meu
projecto. n Paula Telo Alves

Paulo Veríssimo quer ajudar a transformar o Luxemburgo numa potência científi-
ca na área da defesa contra ataques informáticos Fotos: Tania Bettega

“ Portugal
está atrasado

dez a 15 anos
na área da
cibersegurança.
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O Luxem burgo é um alvo “apetitoso”, garante
especia lista português em cibersegurança

Paulo Veríssimo é um dos
maiores especialistas mun-
diais em cibersegurança e
acaba de trocar Portugal
pelo Luxemburgo. Vem di-
rigir uma unidade de in-
vestigação na Universidade
do Luxemburgo com cinco
milhões de euros para gas-
tar. Ironicamente, o labo-
ratório que chefiava em
Portugal, considerado um
dos melhores do mundo,
vai receber uma bolsa de
7.500 euros – pouco mais
que o necessário para
“comprar papel higiénico”,
diz. Uma fuga de cérebros
que atiçou a polémica sobre
os cortes à investigação em
Portugal. Quem sai a ga-
nhar é o Luxemburgo, que
quer ser o “cofre-forte” de
dados digitais na Europa e
uma potência nesta área.

CONTACTO – A Universidade do Lu-
xemburgo, quando anunciou a sua
contratação, disse que conseguiram
“convencê-lo” (o termo é deles) a vir
para cá. Foi difícil convencê-lo?
Paulo Veríssimo – Aquilo é uma

tradução a partir do alemão, “persu-
adir” seria talvez o termo. É verdade
que os primeiros contactos acontece-
ram já há bastante tempo, mas eu gos-
to muito de Portugal e fiz toda a mi-
nha carreira lá, porque acreditei que
era possível fazer lá uma carreira de
nível internacional. Tenho muita sa-
tisfação por ter conseguido fazê-lo, não
só pessoal, porque gosto do ambiente
do país, do clima, da comida, dos vi-
nhos, como profissional, porque hou-
ve colegas que me deram a satisfação
de me dizer que eu tinha apontado o
caminho, mostrando que era possível
fazer investigação de muito alto nível
sem sair do país. Portanto, custou-me
muito sair.
CONTACTO – E agora o que é

aconteceu para o fazer sair?
Paulo Veríssimo – Agora vejo que

a situação está um bocado depri-
mente em Portugal, porque estamos
no tempo do “não-não”. Não se con-
seguem fazer coisas porque as pesso-
as estão stressadas com a situação que
se está a viver no país e acabam por
pôr obstáculos, porque estão aborre-
cidas, porque têm inveja...
CONTACTO – Porque não há di-

nheiro, também?
Paulo Veríssimo – Sim, porque os

recursos não chegam para todos, e se
vou dar recursos àquele, depois já não
chegam para mim. Portanto comecei
a sentir-me bastante incomodado com
coisas que se foram passando na es-
fera da ciência, da tecnologia e da vi-
da universitária portuguesa. Eu con-
tactava com as universidades de mui-
to perto, porque até à minha saída fui
membro do Conselho Geral da Uni-
versidade de Lisboa, uma universida-
de muito importante no país e que vi-
via todos estes problemas de estran-
gulamento. Depois surge a avaliação
das unidades de investigação feita pe-
la Fundação para a Ciência e Tecno-
logia (FCT), que começou de uma ma-
neira muito preocupante. A minha de-
cisão foi tomada antes de saírem os re-
sultados da avaliação, e se alguma coi-
sa fez, foi dar-me a certeza de que es-

te é o caminho a seguir, porque a mi-
nha unidade em Lisboa, o LaSIGE [La-
boratório de Sistemas Informáticos de
Grande Escala], considerada uma das
melhores unidades de investigação a
nível mundial, foi chumbada de uma
forma muito discutível.
CONTACTO – Enquanto a sua uni-

dade de investigação é chumbada em
Portugal, no Luxemburgo dão-lhe
cinco milhões de euros.
Paulo Veríssimo – Exactamente.

Não há fumo sem fogo. Eu não gosto
de teorias da conspiração, mas como
trabalho em segurança, sou obrigado
a considerá-las, só que ponho-as em
último lugar. O problema é que agora
estou a ficar sem teorias, porque não
consigo perceber o que aconteceu a
várias unidades de investigação em
Portugal. As que eu conheço, ligadas
à engenharia electrotécnica e infor-
mática, unidades consideradas muito
boas ou excelentes pelos seus pares,
tanto em Portugal como lá fora, chum-
baram. E portanto, olhe, vamos se-
guindo a vida. Neste momento estou
extremamente feliz e motivado, por-
que tive uma recepção fantástica, não
só dentro da Universidade do Lu-
xemburgo, mas também a nível do in-
teresse que a minha vinda tem des-
pertado, e agora vou tentar ser útil
aqui.
CONTACTO – O que é que vai fa-

zer com este orçamento de cinco mi-
lhões de euros para cinco anos?
Paulo Veríssimo – A minha pro-

posta para este programa PEARL [que
financia projectos científicos de exce-
lência], que convenceu a Fundação
Nacional para a Investigação e um
painel internacionalmuito exigente, foi
dizer uma coisa muito simples. O Pro-
duto Interno Bruto do Luxemburgo
está altamente focado nas tecnologias
da informação e da comunicação, em
sectores como as telecomunicações,
satélites e finança. Tudo isto está in-
terligado, hoje em dia, pela internet, o
que aumenta a exposição a acidentes
e ataques. O que eu me proponho fa-
zer é desenvolver capacidade de in-
vestigação ao mais alto nível, for-
mando quadros capazes de conceber
e proteger aquilo a que se chama infra-
estruturas de informação críticas.
CONTACTO – Que são quais?
Paulo Veríssimo – Por exemplo, a

rede de telecomunicações, a rede ban-
cária, todas as redes que têm que ver
com serviços cruciais para a socieda-
de, como a rede eléctrica. Todas estas
coisas hoje em dia estão controladas
por computadores, de uma maneira
muito automatizada, e estão interli-
gadas, o que faz com que o risco de
acontecer uma falha seja muito maior
do que há uns anos. Agora estão to-
das interligadas e arriscam-se, como
já aconteceu em alguns países, a dei-
tar o país abaixo.
CONTACTO – Isso aconteceu em

que países?
Paulo Veríssimo – Na Estónia, por

exemplo. Em 2007, a Estónia foi alvo
de um ciberataque, e pensa-se que foi
o primeiro teste conhecido de cibe-
rarmas. Foi muito preocupante, por-
que mostrou como um pequeno país
desprotegido pode ser alvo de ata-
ques que paralisam as suas redes. E
sei que o Governo do Luxemburgo tem
presente que é preciso dedicar uma
atenção muito especial à segurança e
à confiabilidade das suas infra-
estruturas críticas, e eu espero poder
ajudar.

CORTES VÃO LEVAR À SAÍDA
DE MUITOS CIENTISTAS

CONTACTO – No Luxemburgo tem
um orçamento de cinco milhões de
euros, enquanto em Portugal há seis

milhões de euros para distribuir por
154 unidades de investigação, de-
pois de metade terem sido chum-
badas pela Fundação para a Ciência
e a Tecnologia. É possível fazer ci-
ência assim?
Paulo Veríssimo – Essa decisão é

uma declaração de morte a esses 50
por cento de unidades de investiga-
ção. Se a FCT acredita que isto chega
como financiamento-base para man-
ter as unidades a funcionar, está en-
ganada: isto quer dizer “morram, fe-
chem a porta”. Por exemplo, o meu la-
boratório, o LaSIGE, que tem 120 in-
vestigadores, irá receber, se se man-
tiver a decisão da FCT, 7.500 euros por
ano. Ora isso dá pouco mais do que
um ordenado mínimo nacional por
mês, por isso serve talvez para o pa-
pel higiénico.
CONTACTO – Há várias vozes que

se levantam contra Nuno Crato, o
ministro da Educação e Ciência. Ni-
colau Santos, no Expresso, chamou-
lhe o “science killer”. Isto é a de-
claração de morte à ciência?
Paulo Veríssimo – É pelo menos

uma machadada gravíssima na pu-
jança que a investigação científica ti-
nha vindo a assumir em Portugal nos
últimos anos. E parece-me que pode
ser selectiva, sem que haja um desíg-
nio ou uma estratégia escrita pelo Go-
verno a dizer: “Olha, agora deixámos
de apostar nestas áreas e vamos apos-
tar nestas”. Não, temos é umas de-
clarações avulsas de alguns cientistas
que têm ligações ao poder. E se a ava-
liação for dirigida, como parece, às en-
genharias, e em particular às enge-
nharias informáticas, que têm tido um
crescimento fabuloso e uma partici-
pação crescente no PIB, pode ser gra-
víssimo para o país. Agora, as unida-
des verdadeiramente boas sabem
financiar-se e não morrem, mas des-
moralizam e começam a sair pessoas.
Ainda há poucos dias um dos melho-
res investigadores que nós contratá-
mos para o departamento de infor-
mática da Faculdade de Ciências e pa-

ra o LaSIGE foi-se embora. Eu acho
que nos próximos meses isto vai ser
assustador.
CONTACTO – Neste contexto, co-

mo é que vê a nomeação do Carlos
Moedas para comissário da Investi-
gação, Ciência e Inovação?
Paulo Veríssimo – Tenho ouvido

muita coisa sobre as hipóteses alter-
nativas que poderiam ter sido feitas,
mas não faço comentários.
CONTACTO – No livro “Ciber-

guerra”, Richard Clarke, ex-
conselheiro de Bush para a segu-
rança, imagina um ataque capaz de
parar o país em 15 minutos, blo-
queando as comunicações militares,
o tráfego aéreo e fazendo explodir
gasodutos. Este tipo de ataques é
possível ou isto é alarmismo?
Paulo Veríssimo – Esse tipo de ata-

ques é possível. A minha equipa tem
feito análises de segurança, nomea-
damente ao sistema de comunicações
electrónicas português, prevendo o
que pode acontecer neste tipo de ata-
ques. Um ciberataque simples pode
fazer muitos estragos. Num ataque
conjugado, do tipo do que aconteceu
à Geórgia, com ciber-ameaças e ame-
aças físicas, o potencial de danos po-
de ser muito elevado. Por isso há que
desenvolver tecnologias informáticas,
e essa é a minha área, mas também or-
ganizações que tornem o país menos
interdependente em termos de infra-
estruturas críticas, para que não seja
possível causar danos que se propa-
gam a várias redes.
CONTACTO – Como é que Portu-

gal está nesta área?
Paulo Veríssimo – Portugal está

atrasado dez a 15 anos, é um facto in-
desmentível. E isso implica que Por-
tugal tem um risco condicional, se ata-
cado, bastante elevado.
CONTACTO – Quem é que são os

“inimigos”?
Paulo Veríssimo – Na minha área

catalogamos as classes de inimigos que
podem existir para as sociedades, des-
de os chamados “script kids”, que dis-

param uns ataques, a “hackers” mais
evoluídos. A partir daí começa a or-
ganização e a coisa fica mais compli-
cada. Aí, subimos para os ciberacti-
vistas, que sãomovimentos sociaismas
que podem fazer danos devido à sua
perspectiva política. Depois vamos
para as redes do cibercrime, que hoje
em dia são extremamente activas e que
desencadeiam ataques para conseguir
dinheiro, por chantagem e extorsão,
bloqueando sistemas de empresas e
pedindo resgates para as libertar, e es-
pionagem comercial e industrial. A se-
guir vem o ciberterrorismo, que está
acima do cibercrime, porque o ciber-
crime tem uma lógica, e aí a lógica de
defesa também diz: “Pronto, isto vale
muito dinheiro, portanto vamos
proteger-nos”. No ciberterrorismo po-
dem ser atacadas coisas que a gente
até achava que não tinham valor co-
mercial, mas que têm um valor ele-
vadíssimo do ponto de vista de im-
pacto social.
CONTACTO – São ataques de

oportunidade?
Paulo Veríssimo – Exactamente, o

que torna a defesa mais complexa. E
depois temos a ciberguerra e os ciber-
exércitos, que têm feito nos últimos
anos investimentos elevados e que es-
tão a desenvolver armas para des-
truição e defesa. Portugal está mais
avançado na ciberdefesa que na ci-
bersegurança, e isso é de louvar. O
Exército, nas Forças Armadas, tem fei-
to um trabalho que eu reputo fantás-
tico, porque tenho tido a honra de ser
convidado para alguns trabalhos que
têm sido feitos, e penso que está no
bom caminho. Mas aí há alianças in-
ternacionais que impulsionam esse
trabalho, o que
também explica
que a ciberdefesa
esteja mais adian-
tada que a ciber-
segurança, a segu-
rança da vida co-
mum.
CONTACTO –

Portugal sofreu
recentemente
ataques dos cha-
mados “hackti-
vistas”, nomea-
damente do gru-
po Anonymous. Num deles, acede-
ram ao site da Procuradoria e di-
vulgaram os telemóveis de dois mil
procuradores, para protestar contra
o funcionamento da justiça. Há uma
ligação entre o aumento destes ata-
ques e a injustiça social?
Paulo Veríssimo – É óbvio. Já an-

tes destes problemas se agudizarem
em Portugal tive oportunidade de
alertar, em vários debates com mem-
bros do Governo, da administração
pública e da Polícia, que nem todos
os ciber-atacantes são “maus”, entre
aspas. O que nós vimos com as pri-
meiras manifestações de protecção ao
Wikileaks é que eram pessoas nor-
mais que pegaram num código para
fazer um ataque que mostrasse o seu
descontentamento.
CONTACTO – Não são ’hackers’?
Paulo Veríssimo – Exactamente. E

é muito importante não cometer o er-
ro de não perceber que essas pessoas
não são agentes secretos, ou guerrei-
ros, ou milícias, ou criminosos. É pre-
ciso ir à raiz do problema, e a raiz do
problema é uma gravíssima insatisfa-
ção social, e por isso infelizmente po-
demos esperar que haja um aumento
desses ataques de “hacktivismo”.

RISCO NO LUXEMBURGO
É “MUITO ELEVADO”

CONTACTO – Qual é que é o risco
do Luxemburgo?

Paulo Veríssimo – É muito eleva-
do.
CONTACTO – Nomeadamente na

rede bancária?
Paulo Veríssimo – A magnitude do

risco é avaliada por duas componen-
tes, que são o nível de ameaças e o
grau de vulnerabilidade. Se um país ti-
ver muitas vulnerabilidades, é mau,
porque se for atacado cai facilmente.
É o caso de Portugal, que não tem uma
estratégia de cibersegurança. Mas se
um país estiver razoavelmente bem
preparado e for muito atacado, tam-
bém há um risco. O mote da minha
proposta ao Luxemburgo foi dizer que,
façam o que fizerem, vão ser sempre
muito ameaçados, porque o país quer
(e bem) transformar-se no cofre de
dados da Europa, atraindo bancos,
instituições financeiras, empresas e
instituições políticas, por causa da re-
de de satélites e de outros recursos.
Portanto, o Luxemburgo é apetitoso, e
o grau de ameaça que impende sobre
o país é potencialmente elevado. En-
tão temos de trabalhar para reduzir as
vulnerabilidades ao mínimo, porque
não há nada cem por cento seguro.
CONTACTO – Os ataques infor-

máticos são sentidos também cada
vez mais pelas pessoas, ameaçando
a sua privacidade. O seu projecto
também contempla este aspecto?
Paulo Veríssimo – Uma das áreas

do meu projecto de investigação, que
é multifacetado, é a questão da pri-
vacidade de dados hipersensíveis.
CONTACTO – Que dados são es-

ses?
Paulo Veríssimo – Tenho já um

plano para desenvolver um trabalho
conjunto entre a minha unidade de in-

vestigação, o SnT
(Centro Security,
Reliability and
Trust), e o Luxem-
bourg Centre for
Systems Biome-
dics, um centro
biomédico que
trabalha com o bi-
obanco do Lu-
xemburgo. A ideia
é desenvolver es-
quemas muito re-
silientes de priva-
cidade da infor-

mação genómica. Começam a
sequenciar-se genomas humanos e
começa a haver uma informação mui-
to sensível, que se for divulgada in-
devidamente pode prejudicar muito as
pessoas e até os seus antecedentes e fi-
lhos, porque pode revelar predisposi-
ções para doenças que podem fragi-
lizar a pessoa e afectar a sua vida so-
cial, económica e profissional.
CONTACTO – Chegou há duas se-

manas ao Luxemburgo. Já cá tinha
estado?
Paulo Veríssimo – Várias vezes,

porque depois de eu decidir
candidatar-me ao programa PEARL
começou um longo namoro... Eu es-
tou impressionadíssimo com o pro-
fissionalismo que a Fundação Nacio-
nal para a Investigação [FNR, na sigla
em francês] e a universidade demons-
traram no acompanhamento deste
processo. Eles têm um cuidado ex-
tremo, porque são cinco milhões de
euros – é o dobro da maior bolsa da-
da pelo European Research Council.
Eles fizeram um “background check”
antes de me abrirem a porta. Eu aca-
bei por ganhar essa bolsa e sinto-me
muito honrado, mas percebo que foi
um processo aturado e vim cá várias
vezes.
CONTACTO – E o que é que está a

achar do país?
Paulo Veríssimo – Acho que o Lu-

xemburgo é muito acolhedor, porque

as coisas estão perto umas das outras,
e eu gosto disso. Não gosto muito da-
quelas cidades em que é preciso an-
dar quilómetros para ir a qualquer la-
do, gosto de andar a pé. Desse ponto
de vista, é confortável, e acho que é
um sítio com um certo charme. Mas
ainda falta muito para perceber bem
como é que isto funciona, porque co-
meçar a trabalhar, tratar da papelada
e procurar apartamento tem sido mui-
to stressante.
CONTACTO – Apercebeu-se de que

há muitos portugueses?
Paulo Veríssimo – Isso é fabuloso.

Não há um sítio onde eu vá onde não
ouça falar português, o que é normal
quando há vinte por cento de portu-
gueses. Já fui ver um jogo de futebol a
um café onde só se falava português,
e achei fantástico. Tem sido uma coi-
sa que me tem aplanado um pouco a
saudade, que já começou, porque a
minha mulher tem uma carreira em
Portugal e não vem para cá para já.
Mas o meu filho mais novo está cá.
CONTACTO – A trabalhar?
Paulo Veríssimo – Está cá a estu-

dar, é uma coincidência. Está a fazer
a tese de mestrado no centro de bio-
médica, o que é óptimo, porque não
nos sentimos sozinhos. Mas o facto de
haver portugueses em todo o lado é
fantástico, porque uma pessoa não se
sente fora de casa.
CONTACTO – O Luxemburgo re-

cebe muitos emigrantes portugueses
que foram obrigados a sair de Por-
tugal por dificuldades económicas, o
que não é o seu caso. Tem a noção
de que a sua contratação pode aju-
dar a mudar a imagem que o Lu-
xemburgo tem dos portugueses?
Paulo Veríssimo – Não tinha pen-

sado nisso até ler uma crónica sobre
a minha vinda no vosso jornal, na se-
mana passada. Se puder ajudar em al-
guma coisa, fico grato, porque acho
que é importante. Por exemplo, eu
apostei muito para convencer os me-
lhores alunos do Brasil a virem fazer
doutoramento na minha equipa,
dizendo-lhes: “Ouçam, é Portugal, a
cultura é a mesma, e somos tão bons
como os outros”. Demorou uns anos,
mas no Brasil, hoje em dia, o prestí-
gio de Portugal é altíssimo. E isso mu-
dou também por causa da emigração
portuguesa de quadros e do investi-
mento de empresas como a Portugal
Telecom. Vai acontecer aqui inevita-
velmente o mesmo, e não sou só eu,
claro. Estão a chegar todos os dias jo-
vens portugueses muito qualificados,
com excelentes empregos, e eu acho
óptimo. O destino do Luxemburgo é
indissociável dos portugueses. Ouça,
20% da população? Vinte por cento é
uma votação de um partido! E isso é
bom para todos, para os portugueses
e para o Luxemburgo.
CONTACTO – Acabou de chegar e

já vai a Portugal uns dias em traba-
lho. O que é que vai lá fazer?
Paulo Veríssimo – Vou encontrar-

me com o Leslie Lamport, que rece-
beu o Turing Award, uma espécie de
prémio Nobel da ciência da compu-
tação, e é investigador num dos me-
lhores laboratórios do mundo, o Mi-
crosoft Research Lab, em Mountain-
view (EUA). Por ali passam estudan-
tes de doutoramento e “pós-doc”, e nós
queremos que eles possam recomen-
dar o Luxemburgo aos alunos deles,
não só como um bom sítio para viver,
mas também para investigar. É uma
oportunidade fantástica, porque ele
raramente vem à Europa. E aproveito
também para responder ao convite
amabilíssimo do embaixador do Lu-
xemburgo em Lisboa, que se mostrou
muito interessado em conhecer o meu
projecto. n Paula Telo Alves

Paulo Veríssimo quer ajudar a transformar o Luxemburgo numa potência científi-
ca na área da defesa contra ataques informáticos Fotos: Tania Bettega

“ Portugal
está atrasado

dez a 15 anos
na área da
cibersegurança.
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