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CONTRIBUTO CIENTÍFICO OPP 

Projecto de Decreto-Lei sobre o Regime da Segurança do Ciberespaço e 

Obrigações de Certificação da Cibersegurança 

 

 

O presente documento surge na sequência de colocação em Consulta Pública do projecto de 

Decreto-Lei que regulamenta o regime jurídico da segurança do ciberespaço, aprovado pela Lei 

n.º 46/2018, de 13 de Agosto, e define as obrigações em matéria de certificação da 

cibersegurança.  

 

Este projecto de Decreto-Lei procura dar resposta ao papel determinante que as tecnologias de 

informação assumem na forma como se desenvolve a vida em sociedade, bem como a outros 

desafios – como os impactos da transição digital, da inteligência artificial ou da realidade 

aumentada na segurança e confiança da população.  

 

A OPP é uma associação pública profissional que representa e regulamenta a prática dos 

profissionais de Psicologia que exercem a profissão de Psicólogo em Portugal (de acordo com a 

Lei nº 57/2008, de 4 de Setembro, com as alterações da Lei nº 138/2015, de 7 de Setembro). É 

missão da OPP exercer o controlo do exercício e acesso à profissão de Psicóloga e Psicólogo, 

bem como elaborar as respectivas normas técnicas e deontológicas e exercer o poder disciplinar 

sobre os seus membros. As atribuições da OPP incluem ainda defender os interesses gerais da 

profissão e dos utentes dos serviços de Psicologia; prestar serviços aos membros em relação à 

informação e formação profissional; colaborar com as demais entidades da administração 

pública na prossecução de fins de interesse público relacionados com a profissão; participar na 

elaboração da legislação que diga respeito à profissão e nos processos oficiais de acreditação e 

na avaliação dos cursos que dão acesso à profissão. 

 

Neste sentido, a OPP julga pertinente oferecer um contributo para a reflexão e o debate sobre 

a questão da segurança no ciberespaço, em particular no que respeita ao papel da ciência 

psicológica, das Psicólogas e dos Psicólogos neste âmbito. 

 

Para além de um desafio tecnológico, a cibersegurança é um desafio societal que levanta 

questões acerca da relação entre o homem e a tecnologia e dos seus impactos.  

 

Num mundo em constante transformação e evolução tecnológicas, os riscos cibernéticos 

parecem estar a aumentar mais rapidamente do que a tecnologia desenvolvida para lhes fazer 

frente. O actual contexto pandémico veio aumentar a nossa exposição e utilização da 

tecnologia (por via da necessidade de isolamento físico, da normalização do teletrabalho e do 

ensino à distância e de uma maior utilização das redes sociais, Internet e dispositivos 

tecnológicos para comunicar à distância e para adquirir bens e serviços online) e, 

simultaneamente, os riscos cibernéticos aos quais estamos sujeitos. Em Portugal, dados da 

ANACOM mostram que o consumo do serviço de Internet fixa havia aumentado 61,1% no 

primeiro semestre de 2020, comparando com o mesmo semestre do ano anterior (CNCS, 2020).  
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Qualquer equipamento informático, rede ou sistema depende da acção humana, e como tal, o 

comportamento humano, tanto como a tecnologia, está no cerne da cibernética. O próprio 

perímetro de segurança em contexto digital tem vindo a alterar-se, deixando de estar centrado 

no dispositivo utilizado (computador, tablet ou telemóvel) para estar centrado na identidade e 

na utilizadora ou utilizador. Segundo o Fórum Económico Mundial, 97% dos ciberataques 

tentam enganar as/os utilizadores (somente 3% exploram falhas técnicas) e mais de 84% dos 

hackers confiam em estratégias de engenharia social como principal forma de aceder aos 

sistemas.  

 

A engenharia social compreende os humanos como o elo mais fraco das medidas de segurança. 

De aplicação mais simples do que uma acção que comprometa o sistema informático, trata-se 

de um método que recorre à exploração das características humanas (e.g., vulnerabilidade, 

medo, generosidade, empatia, tendência para confiar) para induzir a cibervítima a divulgar 

dados confidenciais ou a realizar acções que violem protocolos de segurança, comprometendo 

a segurança dos sistemas ou facultando dados pessoais e informações sigilosas. Exemplos 

frequentes de técnicas de engenharia social incluem: software malicioso (também conhecido 

por malware, através do qual a cibervítima é induzida a acreditar que existe um programa ou 

código malicioso instalado no computador, que será removido mediante um pagamento); o 

pretexting (utilização de uma identidade falsa para induzir a cibervítima a fornecer 

informações); o quid pro quo (baseia-se na troca de informações para convencer a cibervítima 

a agir); o vishing (envio de mensagens de voz com apelos urgentes que convencem a cibervítima 

a realizar determinada acção para se proteger de uma ameaça); ou o phishing (mensagens 

enganosas ou persuasivas com o objectivo de levar a cibervítima a divulgar informações), cujo 

grau de sofisticação aumenta de dia para dia. O phishing é a técnica de engenharia social mais 

frequentemente utilizada, ocorre em contextos diversos (e-mails, sites, redes sociais, 

mensagens de texto, etc.) e normalmente conduz a cibervítima a divulgar informações sigilosas 

(por exemplo, o número de um cartão de crédito) ou a abrir uma hiperligação que descarrega 

um software malicioso.  

 

O Relatório Cibersegurança em Portugal – Sociedade 2020 (CNCS, 2020), que mapeia e compara 

as principais ameaças à cibersegurança, revela que o tipo de ameaça que mais aumentou face 

ao ano anterior está relacionada com factores humanos, mais concretamente o phishing, o 

roubo de identidade, insider threat (agentes ligados à organização com fins maliciosos), as fugas 

de informação e os resgates. Estes dados são congruentes com os da Agência Europeia para a 

Segurança das Redes e da Informação (ENISA), que indica que três das cinco principais ameaças 

de ataques cibernéticos estão relacionados com factores humanos, por exemplo, e-mails de 

phishing, erro humano e uso indevido ou deliberado de redes e da Internet para modificar as 

operações normais de um computador ou rede (ENISA, 2020). Para ilustrar este cenário, refira-

se que 54% dos ataques cibernéticos ocorridos na Europa durante o terceiro trimestre de 2020 

corresponderam a situações de phishing, muitas delas capitalizando o interesse e o medo 

relacionados com o coronavírus.  

 

O ciberespaço é um dos cenários onde se desenrola a experiência e o comportamento humano 

– principais objectos de estudo da Ciência Psicológica. Por isso, as Psicólogas e os Psicólogos 

podem contribuir para melhor compreender o comportamento online, e consequentemente, 
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analisar e intervir nas dinâmicas da cibersegurança, nomeadamente através da construção de 

planos de ciberdefesa e ciberresiliência contra ameaças internas e externas.  

 

No que respeita às ameaças externas, a ciência psicológica pode promover a compreensão das 

causas dos ciberataques e motivações dos perpetradores. A evidência científica demonstra que, 

embora não seja possível identificar um perfil genérico do hacker (existem diferentes perfis 

psicológicos), os processos psicológicos envolvidos parecem incluir variáveis personalísticas 

específicas e motivações intrínsecas e extrínsecas, modeladas por aspectos específicos do 

contexto situacional (e.g., anonimato, desindividualização, efeito da desinibição online1 ou 

desinibição tóxica2) e que variam em função das diferentes acções (e.g., ciberfraude, 

ciberguerra, ciberactivismo, ciberterrorismo). Em suma, as motivações variam em função do 

tipo de delito: embora a maioria seja motivada pela curiosidade ou ganhos financeiros, outras 

existem ligadas a questões políticas e ideológicas, estas últimas frequentemente em larga escala 

e relacionadas com acções perpetradas por grupos. O comportamento grupal no ciberespaço é, 

aliás, um forte modelador do comportamento individual, interferindo em processos cognitivos 

como o julgamento, planeamento ou tomada de decisão, e levando a que os indivíduos tomem 

decisões mais arriscadas quando em grupo (Wallach et al., 1962), estando, muitas vezes, pouco 

cientes da influência do grupo no seu comportamento (Darley, 1992).  

 

Mas nem sempre o elemento exterior é a fonte de ameaça à cibersegurança. Por exemplo, a 

maioria dos incidentes de segurança cibernética nas organizações dependem de acções 

comportamentais dos trabalhadores. As motivações destas ameaças internas são muito 

variáveis, podendo reflectir uma intenção maliciosa de prejudicar a organização ou reflectir 

apenas ignorância dos riscos, falta de planeamento, falta de atenção ao detalhe ou uma atitude 

de não conformidade face às regras (Hadlington, 2018). 

 

Diversos aspectos da personalidade ou factores cognitivos podem influenciar as práticas e 

comportamentos individuais de segurança cibernética (Hadlington, 2018). A percepção de 

risco é um factor importante que impacta acções acidentais ou intencionais.  Por exemplo, a 

evidência científica sugere um viés de optimismo (Wiederhold, 2014) que conduz os indivíduos 

a desvalorizar resultados negativos das suas acções online. Existe ainda um enviesamento 

cognitivo que explica que os utilizadores mais familiarizados com as tecnologias (e.g., os mais 

jovens) sejam os mais confiantes na segurança do seu comportamento online, e por isso, mais 

propensos a subestimar o risco cibernético e mais vulneráveis a ciberataques. Adicionalmente, 

parece existir uma ligação entre traços de personalidade e a vulnerabilidade a acções de 

engenharia social, nomeadamente a impulsividade, definida como "a urgência de agir 

espontaneamente sem reflectir sobre uma acção e as suas consequências" (Coutlee et al., 2014). 

Um relatório do Centro de Protecção da Infraestrutura Nacional (CPNI) documenta alguns dos 

 
1 O efeito de desinibição online refere-se à diminuição de contenção na comunicação online, por oposição 
à comunicação face-a-face, levando a que os indivíduos se sintam mais desinibidos na comunicação, 
perante a possibilidade de permanecer anónimos e invisíveis (Suler, 1996). Separando as suas ações do 
mundo real e ainda preservando as suas identidades, os indivíduos sentem-se menos vulneráveis ou 
mesmo desligados dos seus próprios comportamentos.  

2 A desinibição tóxica representa a tendência para a exibição de comportamentos inadequados online 
(e.g., linguagem hostil, palavrões, ameaças), constituindo um dos efeitos colaterais negativos da perda de 
inibição no ciberespaço (Suler, 2004). 
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traços de personalidade especificamente relacionados com ameaças internas, nomeadamente: 

imaturidade, baixa auto-estima, falta de noção ética, superficialidade, impulsividade, 

desrespeito pelas regras, traços de manipulação, instabilidade emocional ou evidência de 

problemas de saúde psicológica ou distúrbio de personalidade (CPNI, 2003). A evidência 

corrobora que a impulsividade se correlaciona negativamente com comportamentos 

ciberseguros (indicando, portanto, que indivíduos mais impulsivos são mais vulneráveis a 

manobras de engenharia social), enquanto traços personalísticos como a conscienciosidade, 

afabilidade e abertura à experiência parecem-se associar-se a comportamentos ciberseguros. 

Estas evidências são consistentes com um crescente corpo de literatura que destaca a 

conscienciosidade3 como forte indicador de comportamentos de segurança cibernética (e.g., 

Welk et al. 2015; Shropshire et al., 2015; Halevi et al., 2017; Shappie et al., 2019).  

 

Embora a investigação sobre os factores humanos relacionados com a cibersegurança ainda 

esteja em fase de crescimento, as evidências indicam que as variáveis personalísticas são 

importantes preditores das atitudes face à tecnologia e à cibersegurança. Deste modo, a 

prevenção de ameaças internas pode envolver o recrutamento de indivíduos com menor 

probabilidade de representar uma ameaça à segurança cibernética ou intervenções para 

diminuir o risco de susceptibilidade a estratégias de engenharia social e promover a adopção de 

comportamentos ciberresilientes (tais como a antecipação, resistência e adaptação a condições 

adversas, tensões ou ataques cibernéticos, bem como recuperação face a tais ataques).  

 

Tradicionalmente, a luta contra o ciberataque dedica-se sobretudo ao aumento da segurança 

das redes e sistemas através da melhoria da infraestrutura existente, implementando soluções 

como firewalls, mecanismos de detecção de intrusão e dispositivos biométricos (Pfleeger & 

Caputo, 2012). No entanto, como ficou demonstrado, quaisquer políticas ou processos de 

cibersegurança que desconsiderem a dimensão humana e comportamental e se limitem a 

incluir a dimensão tecnológica terão menor probabilidade de sucesso.  

 

A criação de infraestruturas eficazes de cibersegurança beneficiará de uma abordagem holística 

e multidisciplinar, que observe e considere a natureza intrinsecamente psicológica da maioria 

dos ataques de segurança cibernética, considerando o elemento humano no planeamento, 

construção e utilização de sistema de cibersegurança e integrando uma componente 

preventiva que promova a mudança comportamental e uma cultura de ciberresiliência (e.g., 

Pfleeger & Caputo, 2012; Hadlington, 2017).  

 

A literatura sugere ainda que a capacidade de defender os sistemas de informação através de 

comportamentos ciberseguros diminui à medida que aumentam os riscos psicossociais nas 

organizações (Frangopoulos et al., 2013), pelo que é fundamental enquadrar a questão do risco 

cibernético na problemática dos riscos psicossociais e considerar a prevenção do risco 

cibernético e a promoção da ciberresiliência como importantes medidas de promoção de locais 

de trabalho saudáveis.  

 

 
3 O construto conscienciosidade pode ser definido como “controlo do impulso, socialmente determinado, 
facilitador de uma tarefa e de um comportamento orientado para o objectivo, como pensar antes de agir, 
atrasar a gratificação, seguir normas e regras, planear, organizar e priorizar tarefas” (Shropshire et al., 
2015). 
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Neste sentido, no desenho de estratégias de mudança comportamental na utilização da 

tecnologia e de cibersegurança, o contributo da Ciência Psicológica é essencial. As evidências 

científicas confirmam o papel das Psicólogas e Psicólogos nestas matérias: possuindo as 

ferramentas para definir, explicar e prever os fenómenos que afectam a cibersegurança, 

podem oferecer um valioso contributo para mitigar o risco cibernético e aumentar a eficácia 

dos processos de segurança cibernética (e.g., Pfleeger & Caputo, 2012; Welk et al, 2015). 

 

Enquanto especialistas no comportamento humano e na mudança comportamental, as 

Psicólogas e Psicólogos detém competências e conhecimentos privilegiados para: 

 

• Intervir nos processos de avaliação e análise do risco cibernético (e de outros riscos 

psicossociais) através da investigação dos aspectos cognitivos, comportamentais, 

contextuais e culturais que medeiam a percepção, exposição e atitudes face ao risco 

cibernético, bem como da identificação de situações de menor risco percebido (e.g., os 

indivíduos parecem mais propensos a revelar informações pessoais e confidenciais em 

ambientes menos formais, como as redes sociais). 

 

• Intervir na prevenção do risco cibernético, analisando as medidas de segurança 

implementadas nas organizações, avaliando e integrando os aspectos cognitivos, 

comportamentais e contextuais dos utilizadores e detectando factores de 

vulnerabilidade que possam informar o planeamento intervenções com vista à mudança 

comportamental.  

 

• Intervir no desenho dos processos de cibersegurança e ciberresiliência, analisando a 

dimensão emocional e comportamental dos actores envolvidos nos cenários de 

segurança cibernética (utilizadores, hackers, programadores e decisores) e 

identificando padrões em acções maliciosas, por forma a considerar, no 

desenvolvimento de sistemas de segurança, as distorções psicológicas que influenciam 

a percepção de risco e decisões de privacidade (Wiederhold, 2014). Bem como, 

contribuindo com conhecimento e insights comportamentais, provenientes de modelos 

da ciência psicológica, para o desenho de estratégias de mudança comportamental e 

promoção de comportamentos ciberseguros e ciberresilientes. 

 

• Contribuir para a consciencialização pública sobre risco e crime cibernético, 

colaborando na elaboração de estratégias de promoção da literacia digital e do 

comportamento ciberresiliente que possam ajustar a percepção dos utilizadores e 

consequentemente alterar comportamentos face a decisões de privacidade.  

 

• Apoiar decisores e legisladores na compreensão do impacto psicológico e social do risco 

e crime cibernético, contribuindo para a elaboração e uniformização da legislação nesta 

matéria.  

 

• Compreender e intervir no impacto do risco e crime cibernético na cibervítima.  
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Deste modo, partilhando as preocupações da ENISA, do CNCS e da Comissão Europeia, a OPP 

considera que devem ser endereçados os factores humanos envolvidos na segurança 

cibernética, nomeadamente através da elaboração de planos que apoiem as organizações na 

análise, intervenção e prevenção dos riscos cibernéticos e na promoção da ciberresiliência.  

 

Neste sentido, o projecto de Decreto-Lei em apreço, pretendendo constituir um referencial para 

um fortalecimento da resiliência de cada organização face às ameaças que afectam o 

ciberespaço, deve contemplar a referência específica às dimensões comportamental e 

preventiva enquanto requisitos primordiais de segurança das redes e sistemas de informação.  

 

Adicionalmente, sugere-se a referência à necessidade de desenho e implementação de 

programas de promoção culturas organizacionais ciberresilientes que, reconhecendo que 

qualquer política ou medida de segurança não deve limitar-se à dimensão técnica, considerem 

o papel dos factores humanos na elaboração de matrizes de risco.  

 

Para tal, o contributo da Ciência Psicológica é de crucial relevância, pelo que salientamos a 

necessidade de audição e participação dos Psicólogos e Psicólogas nesta matéria.  

 

A OPP sublinha a disponibilidade para funcionar como um parceiro activo na realização do 

trabalho contínuo de prevenção do risco cibernético e de promoção da segurança no 

ciberespaço, contribuindo com comunicação, consultoria e partilha de informação e 

conhecimento, no sentido de promover a cibersegurança e a ciberresiliência.  
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