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DIREITO DO CONSUMIDOR À SEGURANÇA INFORMÁTICA

SEGURANÇA INFORMÁTICA 
ENGLOBA AS INICIATIVAS 

NECESSÁRIAS À PROTEÇÃO 
DAS REDES E DOS 

SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO, BEM COMO 
DOS SEUS UTILIZADORES
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POUCOS 
CONSEGUEM 
IMAGINAR A VIDA 
SEM INTERNET

UTILIZAÇÃO 
CRESCENTE SIGNIFICA 
EXPOSIÇÃO 
CRESCENTE

CRIAÇÃO DE 
MECANISMOS DE 
PROTEÇÃO

CONSUMIDORES SEGUROS
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MAS A SEGURANÇA INFORMÁTICA É 
UMA REALIDADE TRANSNACIONAL

Art.º 60º Constituição da República Portuguesa
“Os consumidores têm direito à qualidade dos 

bens e serviços consumidos, à formação e à 
informação, à proteção da saúde, da segurança e 

dos seus interesses económicos, bem como à 
reparação dos danos.”

• Infraestruturas e as entidades que
envolve estão enquadradas em
diferentes jurisdições de Estados
soberanos



• Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 06 de julho, relativa às 
medidas destinadas a garantir um elevado nível 
comum de segurança das redes e da informação 
(Diretiva SRI)

• Diretiva (UE) 2022/2557 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 13 de outubro, relativa à 
resiliência das entidades criticas (REC)

• Diretiva (UE) 2022/2054 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 14 de dezembro, relativa à 
resiliência operacional digital do setor financeiro 
(DORA)

• Diretiva (UE) 2022/2055 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 14 de dezembro, relativa às 
medidas destinadas a assegurar um elevado nível 
comum de cibersegurança em toda a UE (SRI2)

• Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto, 
que estabelece o regime jurídico da 
segurança do ciberespaço

• Estratégia Nacional de Segurança do 
Ciberespaço 2019-2023

• Decreto-Lei n.º 65/2021, de 30 de 
junho que regulamenta o regime 
jurídico da segurança do ciberespaço

NOTA: Transposições dos recentes 
diplomas aguardam-se até outubro de 
2024

MEDIDAS DE CIBER RESILIÊNCIA
“Os princípios orientadores das Nações Unidas sobre as Empresas e Direitos Humanos permitem abordar a 

Cibersegurança como um Direito Humano (...)” – Anabela Paula Brízido



APLICAÇÃO DA 
LEI

• Têm vindo a ser detetados 
problemas na aplicação da lei

• Quando detetados incidentes, 
ainda não há penalização

• Centro Nacional de 
Cibersegurança reconheceu 
recentemente que se tem vindo 
a ter uma atitude pedagógica



PRINCIPAIS AMEAÇAS NA UE
Ameaça - “Potencial causa de um incidente indesejado, que pode provocar danos num sistema, indivíduo ou 
organização”

Ransomware – Ataques com programas sequestradores

Malware – Sofware malicioso concebido para aceder a um 
dispositivo sem autorização para o danificar ou 

comprometer

Ataques à cadeia de abastecimento – Explora 
vulnerabilidades na cadeia de abastecimento, com o 

objetivo de gerar efeito em cadeia

Ameaças aos dados – Ataques destinados a conseguir os 
dados de acesso e a manipulá-los



CONSUMIDORES 
SEGUROS

• Segundo dados do CNCS, cerca 
de metade dos portugueses faz 
compras online

• Maior parte através de sites 
estrangeiros (principalmente 
países terceiros)

• Compras online são apenas um 
dos lados da exposição

• Há cada vez mais incidentes 
alheios aos consumidores, 
embora os prejudiquem



CONSUMIDORES 
SEGUROS

• Generalidade dos consumidores
está cada vez mais atenta e 
consciente dos perigos e das 
formas de reação

• Órgãos policiais assumem
atitude cada vez mais proativa



ESTE SITE É SEGURO?
Ferramenta da Deco Proteste, lançada em 2022, com o objetivo de ajudar a avaliar se determinado site 

representa ameaça digital, antes de nele entrar

• Usa algoritmo que fornece 
pontuação de confiança com base 
em mais de 40 fontes de dados 
independentes, milhares de 
denúncias de site maliciosos, 
reguladores e organizações de 
defesa de consumidores 
espalhadas pelo mundo

• Não requer, nem permite a 
identificação do utilizador

• Nenhuma informação pessoal é 
transferida, colhida ou 
armazenada

Este site 
parece ser 

seguro

Este site 
pode não 
ser seguro



CUIDADOS NUNCA SÃO DEMAIS

• Utilizar meios de pagamento tão 
seguros quanto possível ao 
efetuar compras online

• Identificar indícios de burla nas 
compras online (Ex.: ausência de 
contactos no site para os quais se 
possa reclamar os bens 
comprados)

• Adotar comportamentos mais 
seguros

• Conhecer tão bem quanto 
possível os seus direitos



DICAS DA DECO PROTESTE

Ativar sistema de proteção contra intrusões (firewall)

Atualizar anti-vírus

Verificar se antes do endereço há https://

Evitar aparelhos partilhados para fazer pagamentos

Evitar usar wi-fi pública

Verificar se no final do endereço ou na barra inferior da janela 
há um cadeado



DICAS DA DECO PROTESTE

Importância de 
informações 

sobre o site ou 
loja

Atenção a todas 
as informações 

do site

Leitura atenta 
dos termos e 

condições



MEIOS DE PAGAMENTO

MAIS COMUNS:
• Paypal
• Referência Multibanco
• Cartões virtuais (Mbway)
• Pagamento à cobrança
• Cartão de crédito

IMPORTÂNCIA DE ESCOLHER A MODALIDADE MAIS SEGURA



FORMAS DE REAÇÃO

• Queixa (PSP, GNR, PJ)

• Ministério Público

• Queixa eletrónica

• Unidade Nacional de Combate ao 

Cibercrime e à Criminalidade 

Tecnológica



OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE ATACADA
• Obrigação do responsável pelo tratamento

de dados notificar a CNPD de um ataque
• Notificação deve ser feita no prazo de 72 

horas após a tomada de conhecimento do 
incidente

• Pôr em prática uma política interna que 
permita detetar e gerir os incidentes

• Quando o tratamento de dados seja
realizado através de subcontratação, 
importa criar mecanismos de controlo
eficazes

• Ainda que o responsável considere não
haver risco para os direitos e liberdades das 
pessoas singulares, cabe-lhe documentar
devidamente esses incidentes

• Obrigação de dar conhecimento aos
titulares dos dados, sem demora justificada



ALERTAS

• O Ministério Público contém uma área de alertas que vem sendo 
permanentemente atualizada 

• Algo semelhante também se pode consultar no site da Polícia 
Judiciária

• O Centro Nacional de Cibersegurança disponibiliza informação 
sobre vulnerabilidades que podem afetar os cidadãos 

Cada vez mais entidades visadas contêm
uma secção de alertas
Exemplos: Autoridade Tributária,
companhias aéreas, Banco de Portugal,
instituições bancárias em geral...
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