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Guia de Referência para a Segurança das Infraestruturas 
Criticas da Informação  
As Infraestruturas Críticas (IC) - instalações, serviços, bens e sistemas – exercem 
significativa influência na vida de qualquer pessoa e na operação de setores importantes 
para o desenvolvimento e manutenção do país, como é o caso do setor industrial. Elas 
são importantes pelas facilidades e utilidades que fornecem à sociedade e, 
principalmente, por subsidiarem, na forma de recurso ou serviço, outras Infraestruturas 
Críticas, mais complexas ou não. Ao passar dos anos, a interdependências verticais das 
Infraestruturas Críticas, caracterizadas por um baixo acoplamento entre elas, deu lugar 
às interdependências horizontais altamente acopladas, com muitos pontos de interação 
em suas dimensões (BAGHERY, 2007).  
Na prática, com a ausência da operação apropriada de uma IC, a função de outras 
poderiam ser interrompidas, provocando sério impacto social, econômico, político, 
internacional ou à segurança do Estado e da sociedade (CDN/SE, 2009).  
As áreas prioritárias das Infraestruturas Críticas, sem prejuízo de outras que porventura 
vierem a ser definidas, são expressas nos incisos de I a V do art. 3º da Portaria Nº 02 do 
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, de 8 de fevereiro de 
2008. São elas, respectivamente conforme mencionadas na Portaria: Energia, 
Transporte, Água, Telecomunicações e Finanças. A mesma Portaria instituiu os Grupos 
Técnicos de Segurança das Infraestruturas Críticas (GTSIC), com a finalidade de que 
aqueles proponham a implementação de medidas e ações relacionadas com a segurança 
destas.  
Os serviços prestados por essas áreas são de vital importância para os cidadãos, para as 
organizações e para o Estado, cuja proteção permanente visa garantir a continuidade da 
prestação dos serviços mesmo em situações de crise.  
As Infraestruturas Críticas da Informação (ICI) são assim definidas como o subconjunto 
de Ativos de Informação - meios de armazenamento, transmissão e processamento, 
sistemas de informação, bem como os locais onde se encontram esses meios e as 
pessoas que a eles têm acesso - que afetam diretamente a consecução e a continuidade 
da missão do Estado e a segurança da sociedade (CDN/SE, 2009).  
As Infraestruturas Críticas de Informação possuem a peculiar característica de poderem 
fazer parte, com relações de interdependências horizontais, de várias Infraestruturas 
Críticas, ou seja, a informação gerada por determinada área prioritária das 
Infraestruturas Críticas pode ser insumo para outra, evidenciando, desta forma, o alto 
grau de acoplamento e interdependência existente entre elas.  



Tal fato eleva a necessidade da identificação dos ativos de informação essenciais, bem 
como o tratamento dos riscos a que estes ativos estão expostos, pois o impacto causado 
pela perda ou indisponibilidade destes ativos pode comprometer toda a cadeia de 
Infraestruturas Críticas existentes. 

FONTE:http://dsic.planalto.gov.br/legislacao/2_Guia_SICI.pdf 

 

Estratégia de Segurança da Informação e Comunicações 
e de Segurança Cibernética da Administração Pública 
Federal – 2015/2018, versão 1.0 
A SIC e a SegCiber, base da Defesa Cibernética, visam assegurar o uso do espaço 
cibernético, impedindo ou dificultando, em seu âmbito, ações contra os interesses do 
País e da sociedade. 

Assim, a presente “Estratégia de Segurança da Informação e Comunicações e de 
Segurança Cibernética da Administração Pública Federal – 2015/2018, versão 1.0”, 
desdobramento da Instrução Normativa GSI/PR nº 01/2008, coordenada e integrada 
pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – GSI/PR, tem a 
finalidade de apresentar as diretrizes estratégicas para o planejamento de segurança da 
informação e comunicações e de segurança cibernética no âmbito da APF, objetivando 
a articulação e a coordenação de esforços dos diversos atores envolvidos, de forma a 
atingir o aprimoramento da área no Governo e a mitigação dos riscos aos quais 
encontram-se expostas as organizações e a sociedade. 

FONTE:http://dsic.planalto.gov.br/legislacao/4_Estrategia_de_SIC.pdf 

 

Resiliência da infraestrutura crítica: um modelo nórdico 
em construção? 
Nos últimos anos, houve uma mudança na ênfase da proteção de infraestrutura crítica 
para a resiliência. Este desenvolvimento reflete o reconhecimento de que uma proteção 
completa nunca pode ser garantida e que alcançar o nível desejado de proteção não é 
rentável como uma regra em relação às ameaças reais. Este artigo analisa as respostas 
de quatro dos países nórdicos a esse desafio, a saber, Dinamarca, Finlândia, Noruega e 
Suécia. O artigo analisa suas estratégias e desenvolvimento conceitual, destacando as 
tendências e diferenças comuns. Ao fazê-lo, argumenta que estes países têm um melhor 
ponto de partida para a tarefa de tornar a sua infraestrutura crítica resiliente do que a 
maioria da UE. Isto é devido ao fato de que mesmo antes do debate sobre a resiliência 



surgir, Esses países basearam suas políticas em garantir funções sociais vitais e não as 
infraestruturas individuais que apoiam essas funções. O artigo conclui que algum tipo 
de modelo nórdico pode realmente ser identificado quando se trata de abordagens para 
a resiliência da infraestrutura crítica. Contudo, também deve ser reconhecido que 
houve uma interação frutífera no nível conceitual entre os países nórdicos e a UE que 
inspirou e influenciou as duas partes. 

A noção do modelo nórdico é bem conhecida são campos como as políticas econômicas 
e sociais nacionais que contribuem para o Estado de bem-estar social, que combina o 
capitalismo de mercado livre com políticas de regulamentação e redistribuição bastante 
pesadas. Mas existe um modelo nórdico, em comparação com o resto da União Europeia 
(UE), ou as abordagens patrocinadas pela Comissão Europeia (CE), quando se trata de 
resiliência de infraestrutura crítica (CI) no contexto de abordagens de proteção civil 
mais genéricas? 

Embora existam cinco países nórdicos, este artigo apenas analisa a Dinamarca, a 
Finlândia, a Noruega e a Suécia (deixando a Islândia de lado), sugerindo que estes quatro 
constituem uma amostra razoavelmente representativa da região nórdica. Embora 
apenas a Dinamarca, a Finlândia e a Suécia sejam membros da UE, a Noruega está 
intimamente ligada à União através da sua adesão ao Espaço Econômico Europeu (EEE) 
e, na prática, segue frequentemente as mesmas políticas que a UE no domínio da 
proteção civil. No entanto, fundamentalmente, apesar das ações da UE para coordenar 
os esforços de proteção civil e proteção das infraestruturas críticas (CIP), especialmente 
nos casos em que esta infraestrutura pode ser entendida como infraestrutura crítica 
europeia (ECI), no final do dia, infraestrutura crítica continua sendo da exclusiva 
responsabilidade dos Estados membros. 

FONTE:https://reader.elsevier.com/reader/sd/CC8F9C5613DC41BBF6E838CA825F7F76597F63BF8108
A799478B252221548CC97AE317CF8CE693DE427FBDFAA9AFBB05 

 

Aprova o Regulamento sobre Gestão de Risco das Redes 
de Telecomunicações e Uso de Serviços de 
Telecomunicações em Desastres, Situações de 
Emergência e Estado de Calamidade Pública 
CONSIDERANDO que o Projeto de Segurança de Infraestruturas Críticas de 
Telecomunicações, que faz parte do Projeto Setor, tem como necessidade corporativa 
da Anatel identificar e avaliar os riscos que possam afetar a segurança das redes de 
infraestruturas críticas de telecomunicações e que possam prejudicar a qualidade dos 
serviços de telecomunicações; 
FONTE:http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=55&data=19/08/
2015 



 

Implicações da mudança climática para a segurança 
nacional da Austrália 

Este relatório da Comissão de Assuntos Exteriores, Defesa e Comércio do Senado da 
Austrália fornece uma visão geral das principais maneiras pelas quais a mudança 
climática ameaça a segurança nacional. Ele discute medidas nacionais para melhorar a 
segurança climática da Austrália e inclui sugestões específicas para o Departamento de 
Defesa das evidências. O relatório também descreve iniciativas sugeridas para melhorar 
a resiliência climática na região da Austrália e inclui as conclusões do comitê e onze 
recomendações-chave. 

FONTE: View document [ext. link] 

FONTE: https://www.pm.gov.au/ 

 

 

 

Uma investigação analítica do fator DSM-5 Sintomas de 
TEPT em uma diversidade cultural amostra de refugiados 
reassentados na Austrália 
Antecedentes: Refugiados e requerentes de asilo são frequentemente expostos a 
múltiplos tipos de eventos potencialmente traumáticos (PTEs) e relatam taxas elevadas 
de distúrbios psicológicos, incluindo transtorno de estresse pós-traumático (PTSD). 
Considerando isso, as populações de refugiados merecem pesquisas contínuas no 
campo do estresse traumático para impacto psicológico dessas experiências. A estrutura 
sintomática do TEPT passou por uma revisão importante no recente 
formulação na quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais (DSM-5), e essa reformulação ainda não foi exaustivamente investigada no 
contexto de TEPT decorrente de eventos traumáticos vivenciados refugiados. O 
presente estudo avaliou a validade de construto da estrutura de DSPT-5 do TEPT em 
uma amostra de variedade de contextos culturais ao lado de quatro modelos 
alternativos comumente identificados nas populações ocidentais, 



o modelo de Disforia de quatro fatores, o modelo de excitação disfórica de cinco  fatores 
e a Anedonia de seis fatores e Modelos de Comportamento Externalizante. 

FONTE:https://conflictandhealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13031-018-0155-z 

 

 

São Paulo inaugura novas instalações de 
centro de atendimento para refugiados e 
migrantes  

Em São Paulo, o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI) agora conta 

novas instalações. Inaugurados na terça-feira (22), os espaços reformados oferecerão 

orientações sobre regularização migratória. Instituição também funciona como porta de 

entrada para os serviços da rede pública que estão disponíveis para refugiados e 

migrantes. 

“Aqui, os imigrantes recebem auxilio jurídico, qualificação para o mercado de trabalho, 

atendimento psicológico, social e encaminhamento para cursos de português. Ou seja, 

a pessoa sai daqui com algum tipo de encaminhamento para refazer a sua vida”, explicou 

a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Eloísa Arruda, durante a cerimônia de 

inauguração. A pasta sob sua direção é responsável pela administração do centro. 

“Nossa missão é fazer com que os que chegam – sejam eles imigrantes ou refugiados – 

possam realizar um processo de adaptação segura e tranquila, com todas as garantias 

legais”, completou. 

Qualquer pessoa pode ser atendida pelo CRAI, independentemente de sua situação 

migratória e documental. Segundo a Agência das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR), o organismo é uma iniciativa pioneira no Brasil, reconhecida 

internacionalmente. Desde sua criação, em 2014, já foram realizados mais de 15 mil 

atendimentos no local. 

“O CRAI é um exemplo de política pública que efetivamente funciona e dialoga com as 

grandes necessidades existentes na vida das pessoas refugiadas e migrantes, facilitando 

o acesso à informação, o processo de integração local e o tratamento digno a essa 



população”, elogiou a chefe do escritório do ACNUR em São Paulo, Maria Beatriz 

Nogueira. 

Além de indicar serviços especializados nas áreas de emprego, assistência social, saúde, 

moradia e educação, a equipe da instituição atende imigrantes vítimas de violações de 

direitos humanos, em especial de trabalho análogo à escravidão. 

Para o ACNUR, o trabalho do centro garante o atendimento digno e especializado de 

pessoas em situação de refúgio. Uma das estratégias do equipamento público é a 

contratação de refugiados para melhor acolher quem busca informações. 

A equipe está preparada para atender indivíduos em diversos idiomas, como português, 

espanhol, francês, inglês, árabe, creole, suaíli e lingala. O horário de funcionamento é 

de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 

Também presente na abertura do novo CRAI, o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, 

ressaltou que “São Paulo é uma cidade de imigrantes, que sempre acolheu bem, e o 

mínimo que podemos fazer é dar orientações e auxiliar essas pessoas, até porque muitas 

delas passaram por grandes traumas saindo do país onde estavam para vir para cá”. 

Serviço: 
CRAI – Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes 
Rua Major Diogo, 834, Bela Vista 
(11) 2361 3780 / (11) 2361 5069 
Atendimento das 8h às 18h. 

FONTE:http://www.acnur.org/portugues/2018/05/23/novas-instalacoes-do-centro-de-referencia-e-
atendimento-para-imigrantes-crai-sao-entregues-em-sao-paulo/ 

 

 

Inserindo direitos e justiça na resiliência urbana: um foco 
no risco cotidiano nas cidades do sul 
 
Este briefing visa a re-conceitualizar a resiliência com mais ênfase nos direitos e na 
justiça para os cidadãos urbanos, e menos foco na infraestrutura como o objeto a tornar-
se resiliente. Uma orientação de justiça baseia-se em teorias que consideram a justiça 
como: a distribuição justa de vantagens sociais e materiais; participação significativa nos 



processos de tomada de decisão; reconhecimento de diferenças sociais, culturais e 
políticas; e o direito a níveis mínimos de capacidades e oportunidades para alcançar 
metas.de.subsistência.e.bem-estar. 
 
Este briefing deliberadamente assume uma perspectiva do sul. As falhas do 
desenvolvimento cotidiano talvez sejam mais reais no Sul Global, onde a desigualdade 
urbana é alta e a resiliência social e ecológica está ameaçada. As discussões aqui são 
informadas pelas realidades vividas e inovações conceituais dos contextos urbanos. A 
principal consideração é dada à resiliência, direitos, direitos e gestão de risco em áreas 
urbanas. 

https://www.urbanark.org/sites/default/files/resources/UrbanArk_briefing_9_web.pdf 

 

No dia da propriedade intelectual, agência da ONU 
promove debate com cientista brasileira 
Para celebrar o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, o escritório brasileiro da 
Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), em cooperação com o Centro 
Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET), organizou um 
debate no Rio de Janeiro para discutir a participação das mulheres na inovação. 

Entre as debatedoras, estava a professora e cientista brasileira Joana D’Arc Felix de 
Souza, que fez um discurso comovente sobre sua origem pobre em Franca, interior de 
São Paulo, e sua jornada até obter um doutorado em Harvard. 

Para celebrar o Dia Mundial da Propriedade Intelectual (26 de abril), o escritório 
brasileiro da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), em cooperação 
com o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET), 
organizou um debate no Rio de Janeiro para discutir a participação das mulheres na 
inovação. 

Isabella Pimentel, conselheira do escritório da OMPI no Brasil, fez uma apresentação 
sobre os aspectos básicos da propriedade intelectual e o papel da OMPI para uma 
audiência formada por professores e alunos de graduação. 

A palestra foi seguida de uma apresentação intitulada “Transformando alunos de 
graduação com educação técnica profissional em produtores de conhecimento”, feita 
pela química, professora e cientista brasileira Joana D’Arc Felix de Souza. 

A professora fez um discurso comovente, no qual falou sobre sua origem pobre em 
Franca, interior de São Paulo, como filha de empregada doméstica e de um trabalhador 
de curtume de couro, e sobre sua jornada até obter um doutorado em Harvard. Ela 



também apresentou seu portfólio de projetos em química, desenvolvidos por seus 
alunos do ensino médio. 

Entre os produtos que ela e sua equipe desenvolveram, estão uma pele humana artificial 
para transplantes e testes farmacológicos e um tecido ósseo para remodelação, 
reconstituição e transplante. Ao selecionar os alunos para o laboratório, a cientista 
prioriza aqueles que vêm de famílias desestruturadas ou que correm o risco de se 
envolver com tráfico de drogas e prostituição. 

Dirigindo-se a uma plateia de jovens, a professora disse que saiu da pobreza devido ao 
hábito de ler, e aconselhou os alunos a fazerem o mesmo, aprender a interpretar textos 
e nunca desistir da educação. 

Hoje, graças à qualidade do trabalho desenvolvido por seus alunos, ela conseguiu criar 
uma cooperativa que arrecada fundos para pesquisa, registra patentes e comercializa 
resultados. A cooperativa está localizada na Escola Técnica Prof. Carmelino Corrêa Júnior, 
em Franca, onde trabalha há 14 anos. 

FONTE:http://www.wipo.int/about-wipo/en/offices/brazil/news/2018/news_0007.html 
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 VI Plataforma Regional para Redução do Risco de Desastres nas Américas, Cartagena,    
Colômbia 20 a 22 de junho de 2018. http://eird.org/pr18/  

 

 

 

 

 



 

Banco Mundial e parceiros promovem evento em SP 
sobre políticas de segurança pública  

 
O Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em parceria com 

o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e o Mestrado Profissional em Gestão de 

Políticas Públicas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas (MPGPP), promovem na quinta-feira (24) a conferência “Prevenção da 

violência e segurança pública: desafios, boas práticas e caminhos para uma gestão mais 

eficiente”. 

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, confirmou participação na mesa de 

abertura do evento, que também contará com a presença do secretário Mágino Alves 

Barbosa Filho (SSP SP) e da coronel PM Helena Reis (Casa Militar de São Paulo) e com 

falas de Martin Raiser (Banco Mundial), Hugo Flórez Timorán (BID), Rafael Alcadipani 

(MPGPP), Luiz Artur Ledur Brito (EAESP-FGV) e Renato Sérgio de Lima (FBSP e FGV). 

A conferência terá três painéis para discutir os desafios da segurança pública, políticas 
de prevenção e o tema da governança e gestão dos gastos públicos na área. 

FONTE:https://www.facebook.com/BancoMundialBrasil/posts/1770534093004645 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO ( ARQUIVOS PUBLICADOS) 

     https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-
chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 


