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RESUMO 
 
Os serviços online tornaram-se uma parte importante das nossas vidas, nomeadamente porque 

permitem o acesso à informação em qualquer sítio, a qualquer momento. Por assim ser, este 

tipo de serviços é útil não apenas para os utilizadores, mas para qualquer empresa ou instituição 

pública, nomeadamente por ajudar a reduzir os seus custos operacionais – por via da redução 

da infraestrutura física, da menor necessidade de recursos humanos, apresentando-se ainda 

menos dispendiosa, mais célere e cômoda para qualquer utente, se pensarmos por exemplo nos 

serviços públicos.  

Posto isso, este projeto de dissertação procurou descrever as perceções de cibercrime e 

cibersegurança dos cidadãos portugueses.  

Os dados necessários à elaboração da investigação foram recolhidos entre os dias 6 de julho e 

6 de setembro de 2015, totalizando um total de 431 respostas, de inquiridos nacionais.  

Os resultados obtidos demonstram a preocupação com a privacidade, nomeadamente com os 

dados pessoais.  

Das três dimensões encontradas, com impacto na dimensão depende – Perceção da Ação do 

Estado –  salienta-se “Segurança de Dados e Familiarização” o que leva a crer que maiores 

níveis de conhecimento e consciencialização levam a melhores níveis de satisfação.  

A formação de dois clusters permitiu verificar que a característica mais evidente é o género do 

indivíduo, razão pela qual, posteriormente, foram analisas as variáveis com diferenças 

estatisticamente significantes. Desta análise, salientam-se as variáveis relativas ao 

entendimento sobre a matéria, e à satisfação com a Ação do Estado.  

 

Palavras-chave: Cibersegurança, Cibercrime, Privacidade, Perceções, Políticas Públicas. 
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ABSTRACT 
 
Online services have become an important part of our lives, in particular, because they allow 

access to information anywhere, anytime. Because of that, this type of service is useful not only 

for mere users but for any company or public institution, in particular by helping to reduce its 

operating costs – by reducing physical infrastructure, the need for human resources, for being 

even cheaper, faster and comfortable for any user, if we think, for example, of public services. 

Thus, this dissertation project aims to describe the perceptions of cybercrime and cybersecurity 

of Portuguese citizens. 

The data was collected between July 6 and September 6, 2015, with a total of 431 responses, 

from national respondents. 

The results obtained prove the concern for privacy, particularly with personal data. 

Of the three dimensions found, with impact on the dimension depends - State Action Perception 

- highlights "Data Security and Familiarization" which leads to believe that higher levels of 

knowledge and awareness lead to better levels of satisfaction. 

The formation of two clusters allowed us to verify that the most obvious characteristic is the 

gender of the individual, reason why, afterward, differences in the means of variables were 

analyzed. From this analysis, we highlight the variables related to the understanding of the 

subject and the satisfaction with the State Action. 

 

Key-words: Cybersecurity, Cybercrime, Privacy, Perceptions, Public Policy.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento e Relevância da Temática 

O conceito de sociedade de informação foi descrito nos anos 90 como: 

“(...) a sociedade em que a qualidade de vida, assim como as perspetivas de mudança 

social e económica dependem, de forma crescente, da informação e da sua exploração. 

Nesta sociedade, os padrões de vida, de trabalho e de lazer, assim como os sistemas de 

ensino ou os mercados são fortemente influenciados por avanços na informação e no 

conhecimento. Também nos produtos e serviços é perceptivel esta influência.” (Martin, 

2017) 

 
Segundo Stanciu e Tinca (2016), exemplo desta intensificação é a ampla e rápida adoção de 

aparelhos de Mobile e Cloud Computing e do fenómeno da Internet of Things (IoT). Para 

Sánchez-Torres et al., (2017) a IoT pode ser descrita como “uma rede complexa que conecta 

milhões de dispositivos e pessoas com múltiplos serviços e objetivos, através de multi-

tecnologia, multiprotocolo e multi-plataformas”. Ora, disseminação das tecnologias de 

informação e comunicação veio aumentar o volume de dados em circulação. Este aumento no 

volume de dados fez-se acompanhar do desenvolvimento e sofisticação das estruturas de 

armazenamento de dados, de um decréscimo no custo de armazenamento, assim como do 

desenvolvimento de ferramentas associadas. Este fenómeno é conhecido como Big Bata – 

comumumente descrita recorrendo a três V’s que lhe são caracteristicos: volume, velocidade e 

variedade de fontes de dados (Imhoff et al., 2003; Kimball e Ross, 2013; Krishnan, 2013). É 

por isso comum englobar na atmosfera de Big Data todas as tecnologias que permitem quer o 

armazenamento, tratamento, exploração e visualização de dados, de grandes volumes, 

velocidades e variedades de fontes de dados (Marr, 2016; Krishnan, 2013). 

Mas, a sociedade da informação implica riscos que até então, não tinham precedente (Choucri, 

2016). Para Goodman (2015), os riscos associados aos meios virtuais parecem não só resultar 

das múltiplas e inovadoras possibilidades e especificidades intrínsecas ao meio digital, mas 

também de uma permuta instrumental e espacial, de atividades e de espaços do físico para o 

meio digital/virtual. Também para Santos (2015), Riek, Böhme e Moore (2016), o aumento dos 

atos ilegais online devem-se ao fato do ciberespaço proporcionar um ambiente propicio à 

ocorrência de crime por várias das suas características intrínsecas: o anonimato, a 

escalabilidade, e/ou o acesso global. Estas alterações resultam num imperativo crescente de 
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manutenção da segurança e do combate ao crime no meio informático. Por exemplo, estima-se 

que, em Portugal, em 2026 esta criminalidade consubstancie cerca de 10% do total dos crimes 

em Portugal (Correia e Jesus, 2016).  

Segundo Nunes (2012), cabe ao Estado, naquilo que é a sua competência em matéria de defesa 

e segurança, garantir a proteção das suas estruturas e instrumentos de soberania, assim como 

garantir uma utilização segura das TIC por parte dos seus cidadãos. Para isso, a cibersegurança 

enquadra-se, neste contexto, na Lei n.º 53/2008 (Portugal, 2008), da segurança interna, 

enquanto atividade que visa manter a segurança e tranquilidade públicas, protegendo bens e 

pessoas. 

As perceções de cibercriminalidade, que se entendem enquanto as perceções que os indivíduos 

têm em relação à criminalidade informática,  assumem um papel fundamental no estudo da 

cibercriminalidade e cibersegurança, sendo por isso, foco desta investigação.  

Vários estudos (c.f. Duffy et al., 2008b; Jackson, 2004; 2006; Jackson e Gray, 2010; Lorenc et 

al., 2013; Piscitelli e Perrella, 2017) comprovam a importância das perceções de criminalidade 

e de segurança, em vários campos como sejam a saúde e a qualidade de vida, a criminologia, 

sociologia, ciência política, e ainda estudos que usam as perceções dos indivíduos na elaboração 

de políticas públicas. Exemplo desta influência são os vários autores que defendem que as 

sensações de confiança e de segurança, influem diretamente no bem-estar, saúde, e qualidade 

de vida da população. 

 No caso da cibersegurança, em particular, podemos salientar diversas consequências das 

percepções de criminalidade, nomeadamente dos sentimentos de medo e receio, e da respetiva 

não-utilização de serviços online (service avoidance), dos quais são exemplo os serviços 

bancários online, lojas online, serviços públicos online, ou serviços de social networking 

(Muthusankar, Kalaavathi e Deepa, 2016; Piscitelli, A., e Perrella, 2017; Riek, Böhme, Moore, 

2015).  

Dada a sua relevância, este trabalho procura focar-se em apurar as perceções dos indivíduos em 

matéria de cibercriminalidade, percebendo de que forma é que os indivíduos percecionam o 

risco de crime, a sua posição em relação à privacidade, e às percepções sobre a segurança nestas 

matérias. Espera-se que esta investigação, enquanto estudo exploratório, possa contribuir 

enquanto estudo preliminar ou auxiliar de investigações em áreas como as supracitadas. Noutro 

sentido, apurar as perceções, em matéria de criminalidade, permite perceber a relação entre 

aquilo que é percecionado e a criminalidade real.  Mais ainda, pretende-se demonstrar a 
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possibilidade de criar modelos teóricos que permitam analisar os cidadãos, de forma a elaborar 

políticas públicas mais ajustadas (evidence-bases policy) no sentido de obter melhores níveis 

de eficiência e eficácia.  

Assim, neste trabalho, irá abordar-se o enquadramento dos tópicos relacionados ao cibercrime, 

cibersegurança, da privacidade, da importância das perceções no campo da criminalidade, e por 

fim, da ação do Estado através das políticas públicas. Por fim, serão apresentados os resultados 

do estudo realizado.  

No que respeita à população alvo do estudo, dadas as alterações tecnológicas que ocorreram 

desde o ínicio da década de 1980, obtou-se por estudar indivíduos nascidos até esse ano. Estas 

motivações prendem-se, desde logo, pela diferença no contacto tecnológico tido entre os 

chamados pré-millennials e os millennials.  Por outro lado, e visto o desenvolvimento 

tecnológico estar amplamente aliado à autonomia, saúde, bem-estar e contacto social, em que 

o papel da tecnologia permitirá o suporte a essas metas, nomeadamente através das tecnologias 

de informação, computação e robótica, também incidiu na opção por focar a investigação em 

faixas étarias mais avançadas, nomeadamente pessoas nascidas até ao ano de 1980.  

Segundo Sutherland (2018) o fenónomeno da cibercriminalidade requer a revisão das leis 

existentes e a promulgação de nova legislação, além da formação de recursos humanos (entre 

os quais a polícia ou os juízes).  

 

1.2. Objetivos Geral e Específicos 

O objetivo geral deste trabalho é o de realizar um estudo de cariz exploratório das perceções da 

população portuguesa no que concerne o cibercrime e a cibersegurança.  

O tipo de resultados objetidos neste projeto poderão ser usados em investigações académicas 

posteriores ou como investigação prévia na elaboração de políticas públicas.  

Considerando o objetivo geral, foram definifidos um leque de objetivos específicos, que 

procuram orientar a investigação, conduzindo aos resultados desejáveis.  

• Testar a contribuição dos dados recolhidos no tema em questão, nomeadamente a sua 

validade no estudo das perceções dos indivíduos; 

• Verificar as relações existentes entre as variáveis latentes obtidas através dos dados 

relativos às perceções dos indivíduos em cibercrime e cubersegurança; 
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• Se forem verificadas a existência de relações entre as variáveis latentes, identificar 

agrupamentos face às perceções nas matérias de cibercrime e cibersegurança; 

• Verificar se existem diferenças nas perceções de cibercrime e cibersegurança entre os 

géneros dos indivíduos.  

 

O estudo exploratório das perceções em matéria de cibercrime e cibersegurança contribui 

ativamente enquanto estudo preliminar em investigações que procurem estudar o seu efeito em 

diversas áreas – saúde, sociologia, criminologia, service-avoidance1 - ou em ultima análise no 

conhecimento no desenho de políticas públicas – por exemplo, nas políticas de sensibilização - 

nestas matérias.Dada esta influência espera-se ainda que este trabalho incentive a realização de 

estudos similares noutro tipo de criminalidade.  

 

Para isso, a pergunta de partida deste estudo foi “quais são as perceções sobre criminalidade e 

cibersegurança da população portuguesa?”. 

De forma a responder a esta questão, foram delineadas as seguintes questões secundárias: 

 

De forma a responder a questão supracitada, foram selecionadas as seguintes questões 

secundárias: 

1) As variáveis apresentam validade capaz de contribuir para a explicação das percepções de 

cibercrime e cibersegurança? 

3) É possível agregar diferentes indivíduos no que respeita às percepções de cibercrime e 

cibersegurança? 

4) O género dos indivíduos tem alguma influência nas percepções de cibercrime e 

cibersegurança? 

 

Tendo em conta as questões secundárias escolhidas para esta investigação, foram selecionados 

os seguintes objetivos: 

1) Validar o contributo das variáveis em estudo para a explicação das perceções de 

cibercrime e cibersegurança. 

                                                
1 Por exemplo, perceber até que ponto a influência das perceções da criminalidade online pode influênciar as 
pessoas a evitar serviços online, por exemplo para a compra de bens (Riek, Bohme e Moore, 2016). 
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2) Quantificar a influência das variáveis latentes nas perceções de cibercrime e 

cibersegurança. 

3) Identificar possíveis agrupamentos de indivíduos tendo em conta as suas 

perceções de cibercrime e cibersegurança. 

4) Perceber se as perceções de cibercrime e cibersegurança variam face ao género 

do indivíduo.  

 
 

1.3. Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação procura fazer um estudo exploratório sobre as perceções dos indivíduos 

em relação à privacidade, cibercrime e cibersegurança. Para isso, está organizada da seguinte 

forma: 

Na “Introdução”, englobam-se o enquadramento do problema e a sua relevância, apresenta-se 

o objetivo geral e os objetivos específicos da investigação, bem como a estrutura da tese.  

No capítulo respeitante ao “Cibercrime”, é feita a contextualização de conceitos associados, são 

enumeradas algumas formas de comportamentos ilícitos, e descrevem-se ainda as 

consequências associadas a este tipo de criminalidade. É também neste capítulo que se aborda 

a temática da “Privacidade e Dados Pessoais”, assim como do Regulamento Geral da Protecção 

de Dados.  

No capítulo do Estado e Exercício da Segurança, faz-se uma contextualização daquilo que são 

as funções do Estado, assim como dos seus instrumentos.  

Na secção da “Cibersegurança” além do enquadramento à mesma, são também desenvolvidos 

os instrumentos específicos da segurança cibernética, nomeadamente sobre a “Cibersegurança 

em Portugal”.  

No capítulo sobre as “Diferenças Sociodemográficas: Influência do Género” refere-se a 

literatura sobre diferenças de género, nestas matérias. Por fim, é apresentado um capítulo sobre 

a importância do estudo das perceções – “Relevância das Perceções” - nomeadamente na área 

da criminalidade e criminalidade informática.  

Os demais capítulos são reservados para a apresentação das “Opções Metodológicas”, dos 

“Resultados” das análises feitas e das “Conclusões” obtidas no presente estudo.  
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2. CIBERCRIME 

2.1. Enquadramento Teórico 

Segundo o Serviço de Resposta a Incidentes de Segurança da Rede Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (2013) constituem cibercrime também os “crimes em que, não sendo o computador 

o instrumento principal da atividade ilícita, o meio de realização de prova assume a forma 

digital”. Também segundo a definição da União Europeia o cibercrime refere-se a um grande 

conjunto de diferentes atividades criminosas em que os computadores e os sistemas de 

informação constituem a principal ferramenta do ataque ou seu alvo principal. 

No que respeita aos diferentes contornos desta criminalidade, temos que, a Defesa Nacional, 

aqui denominada de Ciberdefesa está a cargo das Forças Armadas. Já a ciberespionagem e o 

ciberterrorismo, estão a cargo dos Serviços de Informação. Outras de cibercrime pertencem ao 

domínio da Cibersegurança (o cibercrime e o hacktivismo), e estão a cargo das forças de 

segurança.  

A Lei n.º 59/2015, de 24 de junho constituiu a primeira alteração à Lei da Segurança Interna 

modificando a composição do Conselho Superior de Segurança Interna, nomeadamente pela 

inclusão do Centro Nacional de Cibersegurança, e a organização e funcionamento da Unidade 

de Coordenação Antiterrorismo. O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) surge em 2014 

para, a par do Gabinete Nacional de Segurança (GNS), garantir a segurança do ciberespaço e 

da informação classificada do Estado (Centro Nacional de Cibersegurança, 2012). 

Segundo McGuire e Dowling são várias as especificidades no cibercrime, que se traduzem em 

desafios à formulação de medidas fundadas em evidências empíricas:  

• Falta de distinção entre crime online e offline; 

• Não participação da totalidade de incidentes cibernéticos (quer pelos privados 

quer pelas empresas); 

• Desconhecimento que certo tipo de atividades constituem crimes cibernéticos; 

• Inconsistências na medição e definição de crime cibernético (ausência de 

homogeneidade);  

• Natureza global do cibercrime por objetivamente não ser limitado por fronteiras 

nacionais;  
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• Potencial para ser realizado em grande escala, resultando eventualmente numa 

interação entre transgressor-vítimas muito distinta dos padrões convencionais 

no crime off-line (McGuire e Dowling, 2013). 

 

Também segundo outros autores, “o primeiro desafio para os governos tem sido avaliar, com 

algum grau de confiança e realismo, a escala e a natureza das ameaças de cada um dos 

criminosos, hacktivistas ou terroristas” (Sutherland, 2018). Isto faz com que a prevenção e 

mesmo as respostas aos ataques corram o risco de serem desproporcionais, inadequadas ou mal 

direcionadas.  

Num estudo efetuado a 31 instituições de Nairobi sobre a prevalência das várias formas de 

cibercrime, onde foi pedido para serem classificados numa escala de 1 – De pequena extenção 

a 5 – Muito grande extenção, as diversas formas de cibercrime. Os resultados registados 

encontram-se na tabela abaixo2.  

Tabela 1 - Classificação da Frequência de Diversas Formas de Cibercrime 

Formas de Cibercrime Média Desvio 
Padrão 

Spam 4.70 0.466 
Vírus e Trojans 4.43 0.504 
Hacking 4.27 0.450 
Pirataria 4.10 0.305 
Phishing 3.87 0.681 
Ciberpornografia 3.13 0.681 
Deniel of Service (DoS) 2.60 0.770 
Ciberespionagem 1.47 0.730 
Ciberperseguição 1.20 0.407 
Ciberterrorismo 1.07 0.254 

Fonte: Magutu, Ondimu e Ipu (2011) 

 

O cibercrime, no que respeita ao impacto económico, tem especificidades que podem ser Os 

custos associados ao cibercrime, quer para as empresas (privadas e públicas) ou para o resto da 

sociedade, podem ser desdobrados em três categorias: custos diretos, custos indiretos e de 

oportunidade, e custos de defesa (figura abaixo).  

                                                
2 Para mais informações sobre as diversas formas de cibercrime consultar Benroch (2018); Kumar e Agarwal 
(2018). 
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Fonte: elaboração própria com base em Anderson et al. (2013) e Ponemon Institute (2015). 

 
Os custos diretos incluem, por exemplo, valores extraídos das contas bancárias dos indivíduos-

alvo. Os custos indiretos incluem custos para restaurar os sistemas, a perda de confiança nas 

empresas ou nos sistemas eletrónicos (o que se traduz em perda de potenciais receitas) e ainda 

os os custos de oportunidade associados, por exemplo, ao tempo em que lojas on-line ou 

softwares institucionais estão inoperacionais. Já os custos de defesa incluem os valores gastos 

com antivírus, detetores de fraude ou processos judiciais (Anderson et al., 2013; Ponemon 

Institute, 2015).  

2.2. Privacidade e Dados Pessoais 

Num estudo sobre cibersegurança cabe abordar o tema da privacidade e dos dados pessoais. 

Isto porque, ainda que, através de diversos métodos ou com diferentes motivações, a 

cibercriminalidade resulta quase sempre na violação do espaço de liberdade dos utilizadores. A 

este espaço de liberdade é comummente atribuído o nome privacidade. Este conceito nasce em 

1980 por Samuel Warren e Louis Brandeis, e descrito como “o direito de estar só”. Em 1976 é 

formalmente consagrado na Constituição da República Portuguesa, sendo esta a primeira lei 

fundamental, a nível mundial, a consagrar expressamente a proteção de dados pessoais (Correia 

e Jesus, 2013). Todavia, a jurisprudência de proteção de dados está patente no Código Civil 

Português de 1966 (artigo 70º e segs) referentes à tutela de bens de personalidade como o nome, 

a imagem ou a reserva da vida privada (Libório e Pereira, 2018). 

Para Rossler (2018) o predicativo “privado” é um conceito complexo que descreve ações, 

situações, estados de mente, sítios ou objetos. O mesmo autor sugere outra definição de privado: 

Figura 1 - Custos do Cibercrime 



 

 

17 

“Algo é privado se o indivíduo tiver total controlo sobre o seu acesso”. Inversamente, a proteção 

da privacidade respeita à proteção contra o acesso indesejado por terceiros.  

Segundo Sutherland (2018) a experiência da proteção de dados mostra que é necessário ter e 

aplicar sanções de forma a garantir que as organizações relatem ataques e violações, e que 

possuam uma governança corporativa que garanta a capacidade do Estado de tomar medidas 

defensivas e restaurativas suficientes. 

 

2.3. Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD) 

À data de 25 de maio de 2018 entra em vigor o Regulamento Geral da Proteção de Dados 

(RGPD) que codifica a legislação respeitante à privacidade dos dados pessoais, entre os quais 

o artigo 17.º referente ao “direito de ser esquecido” (União Europeia, 2016). O direito à proteção 

de dados está consagrado igualmente na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia 

(UE) (artigo 8º) sendo descrita como “o direito de todas as pessoas a que os seus dados sejam 

objeto de tratamento leal, para fins específicos e autorizado pela pessoa interessada ou com 

fundamento legítimo” (Libório e Pereira, 2018).  

Do ponto de vista prático, a aplicação do regulamento de proteção de dados implicará um 

conjunto amplo de medidas por parte das empresas que, passam pela necessidade de alterações 

ao nível da recolha e tratamento dos dados, assim como medidas de proteção dos mesmos, ou 

mesmo o estabelecimento de novas estratégias de negócio (Tikkinen-Piri, Rohunen e Markkula, 

2018). 

De acordo com Tankard (2018) as principais medidas a serem tomadas pelas empresas para o 

cumprimento das exigências do RGPD, passam pela encriptação de dados - cerca de 63% dos 

inquiridos; pelas tecnologias de analytics e reporting (61%) ou pelo aumento da segurança das 

tecnologias (53%). Já noutro inquérito, onde se questionou as motivações para a encriptação 

dos dados. Quase 70% dos respondentes afirmou a necessidade de prevenir consequências de 

uma possível fuga de dados, cerca de 53% a necessidade de cumprir regulamentos ou auditorias, 

e cerca de 52% a proteção de ativos financeiros e outros. 
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3. O ESTADO E O EXERCÍCIO DA SEGURANÇA 

3.1. A Ação do Estado 

A organização da Administração Pública remonta à necessidade de organização do Estado para 

fazer face às exigências sociais económicas e políticas da população e, por via disso, da 

necessidade de recolha de financiamento para fazer face a essas mesmas necessidades. Neste 

projeto focamo-nos na necessidade de segurança.  

Max Weber (1919) descreveu como um Estado detém o monopólio do uso legítimo da força 

física no seu território, assim como a sua capacidade de conceder a instituições ou a indivíduos 

o direito de usar a força para fins específicos. 

No que respeita as atribuições do Estado em matéria de segurança, subdividem-se a segurança 

que visa regular comportamentos desviantes do indivíduo, inerentes à sua condição humana; 

mas também, na regulação em contexto de coletividade, enquanto agregados de pessoas 

circunscritas a um determinado território. Neste sentido, surgem os termos Segurança Interna3 

e Defesa Nacional. Assim, em matéria de segurança cibernética, e como descreve Nunes (2012), 

o Estado deve, na sua jurisdição em segurança, garantir não somente a proteção dos seus 

próprios sistemas e estruturas e infra-estruturas, mas também garantir uma utilização segura das 

novas tecnologias por parte dos seus cidadãos.  

No que respeita à ação do estado em matéria de criminalidade, cabe referir uma alteração tida 

no século XX, resultado do surgimento de uma duplicidade de consensos: 

i. abordagem convencional, que se baseava na punição e re-inserção do indivíduo 

– intervenção ex-post. 

ii. Abordagem através da prevenção e orientação (ex-ante) (Peters e Pierre, 2006). 

 

O nascimento desta nova abordagem – orientada à prevenção e orientação – tem pautado 

amplamente as medidas tomadas na atualidade, medidas essas que serão abordadas nas secções 

seguintes. 

 

 

                                                
3Sobre a Segurança Interna, caracterizada enquanto atividade desenvolvida pelo Estado para garantir a 
ordem, segurança e tranquilidade públicas, protegendo bens e pessoas, conferir a Lei n.o 53/2008 
(Portugal, 2008). 
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3.2. Políticas Públicas e Governança 

Segundo Peters e Pierre (2006) o problema da criminalidade tem sido abordado sob o ponto de 

vista das políticas públicas.   

A teoria do ciclo das políticas públicas divide o processo político em diversas fases 

subsequentes e interdependentes. Diferentes autores têm diversas visões sobre o número de 

fases do ciclo, mas assumem-se como principais as seguintes: identificação do problema, 

agendamento, planeamento, implementação e avaliação (Souza, 2006; Secchi, 2011). Este ciclo 

existia num contexto de estrutura centralizada no Estado, altamente hierárquica e focada no 

cumprimento de leis. Atualmente, este contexto deu lugar a uma estrutura focada no 

desenvolvimento e eficácia das políticas públicas nas diversas áreas de atuação do Estado 

(Frederickson et al., 2012). Segundo Peters e Pierre (2006) este paradigma possibilita a 

interação entre diferentes atividades, integradas na mesma política pública, em diferentes 

momentos, diferentes locais e através de diversos intervenientes. No combate ao cibercrime 

torna-se especialmente evidente a necessidade da interveniência de vários atores, 

nomeadamente pelo seu carácter global, multidisciplinar e com necessidade de enome 

especialização técnica (Mussington et al., 2018; Paquet-Clouston, Décary-Hétu e Bilodeau, 

2018; Sutherland, 2018; Bossong e Wagner, 2017; Donahoe, 2017). 

Ora, diversos são os autores que referem que esta alteração de paradigma deve ser acompanhada 

de uma mudança nas funções e skills do setor público. Para Scott (2018) esta alteração deve 

passar por um planeamentobaseadas em evidências, e por uma monitorização e avaliação mais 

rigorosa. Também segundo o mesmo autor, a ação dos autores das políticas pode ser ampliada 

através do desenvolvimento da capacidade do setor público em, à semelhança de outros setores, 

antecipar desafios e oportunidades no que respeita às políticas públicas, aumentando assim a 

capacidade dos governos e cidadãos para responder e moldar o futuro. 

Este enquadramento teórico contemporâneo da administração pública, resultante, em parte, da 

evolução de teorias como a da administração burocrática de Weber, foram surgindo e 

desenvolvendo-se um conjunto de novas correntes de pensamento, mais congruentes com a 

abordagem supracitada, e destas destaca-se governança (Hill, 2005). Segundo esta perspetiva 

conceitual, a abordagem dos problemas de forma abrangente e alargada é a única forma 

eficiente de atuar, dada a incapacidade de uma única entidade, seja pública ou privada, reunir 

conhecimento e/ou recursos suficientes para enfrentar os problemas sociais e económicos de 

forma unilateral (Kooiman, 1993).  
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A governança caracteriza-se então como uma teoria de cariz multidisciplinar, que aborda a 

contratação externa em mercado livre, e que justifica a articulação da ação entre entes públicos 

e privados, com um maior foco na eficácia das políticas públicas e com o objetivo final da 

satisfação do cidadão (Frederickson et al., 2012).  

Esta abordagem, é congruente com o ideal descrito por Shearing (1992), que refere que o 

controle do crime diz respeito à preservação da paz, isto é, à manutenção de um Estado Social 

que garanta a proteção das pessoas e dos seus bens. Para o autor, o combate da criminalidade 

respeita a todas as ações que permitem alcançar esse nível de Estado Social. Essa definição 

pressupõe, à imagem das políticas públicas orientadas pelos princípios da governança, que a 

responsabilidade no combate ao crime não diz somente respeito ao Estado, mas à atuação de 

múltiplas entidades e agentes sociais.  

Alguns exemplos da contratação privada para fins de segurança são, por exemplo, a empresa 

britânica Aegis Defense Services, que foi contratada pelo departamento de defesa dos EUA 

para apoiar as guerras no Iraque e no Afeganistão; ou a empresa americana G4S plc, cujos 

serviços são hoje amplamente difundidos em aeroportos, fronteiras, portos, instituições 

financeiras, instituições governamentais, indústria e prisões (Bures e Carrapico, 2018). 

Segundo Sutherland parte também dos Estados, a exigência que as organizações protejam os 

dados contra ataques, e que façam esforços especiais para proteger a infra-estrutura de rede 

crítica, aqueles que são necessários para a vida diária (por exemplo, eletricidade e água), ou 

outras instalações com, instalações químicas e nucleares (Sutherland, 2018). Também funções 

operacionais de cibersegurança com recurso os actores privados, nomeadamente através do 

apoio às Equipas de Resposta em Emergência por Computador (CERTs), já são prestadas desde 

2006 (Bossong e Wagner, 2017).  

Vários são os trabalhos já elaborados sobre a intervenção de outros atores que não apenas o 

Estado no domínio da Cibersegurança4.  

Para Harknett e Stever (2009), a cibersegurança deve contar com uma abordagem concertada 

entre setor público, setor privado e cidadãos, uma vez que a ameaça cibernética é distinta. A 

onipresença da tecnologia da computação em toda a população civil exige uma envolvência 

                                                
4 Sobre a colaboração Público-Privado em matéria de cibersegurança, consultar Mussington et al. 
(2018); Paquet-Clouston, Décary-Hétu e Bilodeau (2018); Sutherland (2018), Bossong e Wagner 
(2017), Donahoe (2017); Harknett e Stever (2009). 
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total da sociedade para conseguir um ciberespaço seguro. Assim, além de relações eficazes 

entre governos, e a coordenação do setor privado, para lidar com a segurança cibernética, é 

essencial também um esforço de educação concertada do público em geral em relação à 

segurança cibernética (Harknett e Stever, 2009) 

Citando Bossong e Wagner (2017), a articulação público-privado nem sempre gera soluções 

win-win, por existir uma dissonância entre a lógica “melhor prevenir do que remediar” das 

agências de segurança pública; e a lógica “lucro primeiro” das empresas privadas. Como 

consequência, devem existir regulamentações legais e/ou técnicas que regulem claramente estas 

intervenções.  
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4. CIBERSEGURANÇA 

4.1. Cibersegurança 

Segundo Cárdenas et al., 2010 os elevados ganhos e a baixas penalizações parecem explicar o 

crescimento do crime online. Segundo estes autores, o cibercrime, face ao crime tradicional, é 

mais conveniente (fácil acesso), mais lucrativo, e menos dispendioso que os crimes tradicionais.  

No que respeita à prevenção da criminalidade, antes dos anos 70 era tida como o atuar nas 

causas que estavam na origem da motivação criminal. Assim sendo, as medidas passavam 

exclusivamente pelos tratamentos médicos, psiquiátricos e pelas reformas sociais (Oliveira, 

2010).  

Já nos anos 70, acrescenta-se ao fator motivação criminal, o fator ocasião, ou seja, a ideia de 

que algumas situações favorecem a ocorrência do crime. Por conseguinte, surge a denominada 

prevenção situacional (Cusson, 1988, p. 253), que se propõe a eliminar as oportunidades de 

cometer crimes, tornando-os mais difíceis, mais arriscados e menos lucrativos. Exemplos de 

prevenção situacional de crimes usuais, fazendo com que o ato criminal seja mais arriscado, 

passam pelo planeamento urbano, a iluminação pública ou as câmaras de videovigilância 

(Oliveira, 2010).  

Além da prevenção, outros são os instrumentos das Políticas Públicas de segurança. Para 

Howlett e Ramesh (2009) existem três grandes grupos de instrumentos de políticas públicas 

(tabela abaixo), que podemos traduzir contexto de cibersegurança.  

 

Tabela 2 - Instrumentos de Políticas Públicas 

Instrumentos Voluntários Instrumentos Combinados Instrumentos Compulsórios 

Família e Comunidade 

Organizações Voluntárias 

Mercados Privados 

Informação e Sensibilização 

Subsídios 

Impostos e Taxas de 

Utilização 

Regulação 

Empresas do Setor Público 

Provisionamento Direto 

Fonte: adaptado de Howlett et al., 2009. 

 

A escolha dos instrumentos a serem usados deve levar em conta as suas especificidades, 

nomeadamente a natureza do problema e o seu contexto, tendo sempre em consideração os 
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custos das medidas e o impacto gerado. Este racional permite conceber um portfólio de 

estratégias eficientes com altas taxas de retorno de investimento (Aos, Miller e Drake, 2006).  

Como citado anteriormente, o cibercrime ganha contornos distintos de outros crimes, e a 

prevenção começa nos indivíduos, nas empresas, ou nas instituições públicas. Abaixo são 

relatadas as técnicas mais comuns na mitigação em segurança de sistemas de informação, 

organizadas por categoria – prevenção, resposta, e aprendizagem. 

 

Tabela 3 - Ações de Mitigação de Cibercrimes 

Tipo de Ação Ações Comuns 

Prevenção – prevenção do risco 
com medidas que reduzam a 
frequência e/ou a magnitude dos 
ataques 

§ Segurança física e environmental 
§ Firewalls 
§ Ferramentas antivírus 
§ Autenticação e controle de acessos (biometria, senhas e 

tokens, etc.) 
§ Encriptação (certificados digitais, redes privadas virtuais 

(VPN), Wireless Application Protocols (WAP)) 
§ Sistemas de Detecção de Intrusão Passiva (IDS) 

Resposta – controlo do risco com 
ações que planeiem ou facilitem 
respostas, reduzindo a frequência 
e/ou magnitude das perdas 

§ Processos de Disaster Recovery 
§ Sistemas fail-over (Hardware redundante, software 

redundante) 
§ Backups frequentes 

Aprendizagem – ações de 
avaliação do risco que permitam 
aprender sobre a frequência e/ou 
magnitude das perdas 
 

§ Sistemas IDS configurados com base em dados estatísticos 
§ Aprendizagem bayesiana com dados de amostras pós-

auditorias 
§ Análise/auditorias de logs 
§ Scans/auditorias de Sistema 
§ Auditorias de sistema e análise de vulnerabilidades 
§ Exercicios de ataque e penetrações ao sistema 

Fonte: Benaroch (2017) 

 

4.2. Cibersegurança em Portugal e na União Europeia 

A necessidade de proteger áreas que materializam a segurança nacional assim como pelo 

número cada vez maior de incidentes, impõe que a cibersegurança seja consideradada uma 

perioridade nacional (Portugal, 2015; Correia e Jesus, 2016). Para isto foi deliniado pelo CNCS 

uma Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço que visa uma eficaz gestão de crises, a 

coordenação da resposta operacional a ciberataques, e a sinergia e cooperação nacional, 

europeia e internacional nestas matérias.   
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Neste sentido, é desejável atingir um conjunto de objetivos, também deliniados pelo 

documento, que passam por: 

Procurando atingir os seguintes objetivos:  

1. Promover uma utilização consciente, livre, segura e eficiente do ciberespaço; 2. 
Proteger os direitos fundamentais, a liberdade de expressão, os dados pessoais e a 
privacidade dos cidadãos; 3. Fortalecer e garantir a segurança do ciberespaço, das 
infraestruturas críticas e dos serviços vitais nacionais; 4. Afirmar o ciberespaço como 
um domínio de desenvolvimento económico e de inovação (Portugal, 2015). 

 
Para isto, em Portugal, a estratégia definida para a segurança do ciberespaço, assenta em seis 

eixos, cada um deles repartindo-se em objetivos estratégicos que permitem definir uma 

orientação geral e específica da atuação nestas matérias. A saber: 

 
§ Eixo 1 - Estrutura de segurança do ciberespaço; 

§ Eixo 2 - Combate ao cibercrime; 

§ Eixo 3 - Proteção do ciberespaço e das infraestruturas; 

§ Eixo 4 - Educação, sensibilização e prevenção; 

§ Eixo 5 - Investigação e desenvolvimento; 

§ Eixo 6 – Cooperação (Portugal, 2015). 

Segundo o mesmo documento, a ação nesta matéria deve ainda assentar em cinco pilares: 

subsidiariedade, complementaridade, cooperação, proporcionalidade e sensibilização.  

Independente do continente, do conjunto de países ou do país sobre o qual qualquer análise 

particular incida, os padrões observados são comuns e os desafios colocados às sociedades são 

partilhados a nível global. No diagrama abaixo, é sintetizado brevemente um modelo teórico, 

fruto da revisão literária na matéria.  
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Figura 2 - Esquema Síntese do Cibercrime 

 
Fonte: Elaborado com base em Correia, Santos e Bilhim (2016) 

 

Num mecanismo de feedback sem fim discernível, os agentes do cibercrime procuram tirar 

vantagem das falhas existentes nos sistemas dos Estados e das empresas que, por sua vez e 

respetivamente, elaboram/implementam políticas públicas e se adaptam, obrigando os 

perpetradores de cibercrime a reagir e evoluir (Figura 2). 

Dada a crescente interveniência e relevância da União Europeia, enquanto ator nas políticas de 

segurança, nas mais diversas áreas (desde a seguraça ambiental até à segurança no ciberespaço 

(Carrapico e Barrinha, 2017), é relevante neste ponto abordar o seu papel. Desde a sua criação, 

a EU procurou unificar as ações, nomeadamente através de uma abordagem coerente da 

segurança, desde logo patente no artigo C do Tratado de Maastricht “A União assegurará, em 

especial, a coerência do conjunto da sua acção externa no âmbito das políticas por si adoptadas 

em matéria de relações externas, de segurança, de economia e de desenvolvimento”  (Carrapico 
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e Barrinha, 2017).  

Segundo Bossong e Rhinard (2013), a complexificação a que se assiste, ocasionada pela União 

Europeia, é patente no ênfase dado à convergência de políticas internas e externas, assim como 

no desenvolvimento de atores, instrumentos e políticas que sejam coerentes com o contexto 

interno e externo. Ora, esta questão é particularmente relevante quando consideramos a 

cibersegurança, onde se levantam sérias dicotomias como o espaço interno/externo, o âmbito 

público/privado, o domínio civil/militar (Carrapico e Barrinha, 2017).  
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5. DIFERENÇAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

5.1. A Influência do Género nas Perceções 

Uma vez que os temas aqui tratados são relativamente recentes na literatura, nomeadamente 

sob o ponto de vista da influência do género, procurou-se mitigar esta lacuna com recurso a 

literatura sobre a influência do género nas perceções noutras temáticas. Pensa-se que esta 

literatura possa abrir espaço a um melhor entendimento prévio deste trabalho, assim como a 

expectativas mais realistas sobre os resultados.  

Em pesquisas sobre fatores biológicos, como diferenças hormonais ou genéticas entre homens 

e mulheres, foi verificado que estas podem contribuir para os diferentes níveis dos componentes 

afetivos de homens e mulheres (Batz, 2018). Também os fatores sociais podem ajudar a explicar 

as diferenças de género. Referidos na literatura como 'papéis de cada género' (gender roles), 

funcionam enquanto estereótipos que são mantidos socialmente, descritivos e/ou prescritivos 

em relação às características de cada sexo, nomeadamente os comportamentos que são 

aceitáveis e esperados para homens e mulheres (Eagly e Karau, 2002). 

Teoricamente, é possível que ocorram diferenças ao nível das perceções acerca da 

cibersegurança e da privacidade, o que pode ser explicado por vivências e expectativas 

diferenciadas ou desiguais, entre homens e mulheres, a esses níveis. Estas expectativas e normas 

dos papéis que deve ter cada género, influenciam as percepções sobre aquilo que devem ser as 

ocupações apropriadas para homens e mulheres, o tipo de traços que homens e mulheres devem 

possuir e até mesmo o tipo de emoções que são aceitáveis demonstrar para homens e mulheres. 

Nas relações laborais, onde há um extenso estudo sobre as diferenças entre géneros, motivado 

pela redução na satisfação laboral das mulheres, observada nos anos noventa do século XX 

apelidada de paradoxo da mulher contente no trabalho (paradox of the contented working 

woman). Segundo Souza-Poza e Souza-Poza (2003) argumentam, nesse período, a satisfação 

laboral dos homens manteve-se tendencialmente estável. A explicação para este fenómeno, 

sustentada por algumas teorias (Ramayah et al., 2001; Nash, 1985;), centra-se em diferenças, 

na importância hierárquica, uma vez que, homens e mulheres interpretam diferentemente os 

fatores que influenciam os níveis de perceção. Podem ser adiantadas, a título exemplificativo, 

três razões prováveis para este paradoxo. A primeira razão, retirada de Hull (1999), alega que 

as mulheres, ao avaliarem o seu contexto, estabelecem comparações apenas com outras 

mulheres, excluindo deste processo os homens. A segunda razão, contida em Schuler (1975), 

refere uma maior valorização por parte nas mulheres em cumprir tarefas que impliquem maior 
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realização pessoal e, por outro lado, privilegiarem as boas relações. Inversamente, os homens 

ambicionam a possibilidade de chefiar outros e de intervir em deliberações importantes. A 

terceira razão, adotada por Zawacki et al. (1995), considera que os homens dão mais 

importância às características do seu trabalho enquanto fatores de satisfação, e de forma ainda 

mais intensa, às lideranças, em oposição às mulheres, que destacam antes os aspetos das 

relações interpessoais.  

Pode, inclusivamente, teorizar-se que eventuais diferenças encontradas a este nível estejam, 

regra geral, associadas a pressões sociais relacionadas com o entendimento típico daquilo que 

é esperado de cada género em termos de apetência por assuntos técnicos (de que são exemplo 

as novas tecnologias), do pudor e recato associados à privacidade, ou da forma como 

tendencialmente se constrói a idealização e relacionamento com o próprio corpo. Dentro deste 

âmbito, é possível conceber que a discriminação social de género conduza ou possa estar na 

génese, ainda que parcialmente, de algum tipo de desigualdade nas perceções sobre a temática 

em análise.  
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6. PERCEÇÕES E CONSTRUTOS SOCIAIS 

6.1. Relevância das Perceções de Criminalidade 

Segundo Muthusankar, Kalaavathi e Deepa (2016), o reconhecimento de uma tecnologia é 

determinado por intenções voluntárias em relação ao seu uso. Segundo os mesmos autores, a 

atitude dos indivíduos vai depender, de a) utilidade percebida, ou seja, a probabilidade subjetiva 

de ganhar um beneficio ao utilizar determinado sistema, e por outro, pela b) facilidade de 

utilização. Com base nisto, seria expectável um determinado comportamento, resultado da 

equação entre a utilidade percebida e a facildade de usar a tecnologia. Apesar do 

comportamento expectável teoricamente ser equação destes dois fatores, verificamos uma 

dissonância no que respeita ao comportamento expecável e o comportamento observado.  

Figura 3 - Abordagem a Novas Tecnologias 

 
Fonte: elaboração própria com base em Muthusankar, Kalaavathi e Deepa (2016) e Riek, Rainer 

Böhme, Tyler Moore (2015). 

Para Muthusankar, Kalaavathi e Deepa (2016) o medo do crime tem natureza multidimensional, 

e pode ser descrito em dois componentes distintos. Primeiro, a percepção do risco racional, que 

é tida como o produto da probabilidade de vitimização pela gravidade do crime. E o segundo, 

o medo como um sentimento emocional de insegurança. Os dois construtos estão inter-

relacionados. Piscitelli e Perrella (2017) apresentam diversas definições para o medo do crime, 

tais como uma resposta emocional à possibilidade de se tornarem fisicamente prejudicados em 

uma atividade criminosa ou "tipicamente medido como um nível de insegurança percebido em 
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diferentes situações, por exemplo, em casa, na comunidade ou no transporte público ou ainda 

como a uma percepção em relação à segurança contra um possível crime. 

Do ponto de vista sociológico a perceção de criminalidade é frequentemente adotada como 

indicador de “detioração dos padrões de comportamento social” e amplamente associado à 

desordem (Farral et al., 2007; Piscitelli e Perrella, 2017). Vários estudos demonstram a 

importância das perceções de criminalidade e de segurança em vários campos como sejam a 

saúde e a qualidade de vida, a criminologia, sociologia, ciência política (cf. Duffy et al., 2008b; 

Jackson, 2004, 2006; Jackson e Gray, 2010; Lorenc et al., 2013). Para vários autores, a sensação 

de confiança e de segurança, influem diretamente no bem-estar, saúde, e qualidade de vida da 

população (Jackson, 2004, 2006; Lorenc et al., 2013). 

Existe ainda a noção que as perceções de criminalidade e de segurança têm impacto na 

ocorrência de ciminalidade. Por exemplo, para Wilson e Kelling (1982), sinais que os 

indivíduos interpretam como provas de criminalidade e ausência de segurança, tendem a 

fomentar a ocorrência de crimes (cf. Duffy et al., 2008a, 2008b; Farral et al., 2007; Jackson, 

2009; Wilson e Kelling, 1982). 

A literatura refere que, a percepção de criminalidade online, traduzida em medo ou receio de 

ser vítima de criminalidade informática, pode levar à não utilização deliberada destas 

tecnologias. Por se verificar um desenvolvimento intensivo, desde a década de 80, das áreas 

dos sistemas de informação, computação ou robótica, da qual não são exceção as tecnologias 

destinadas ao suporte da autonomia, saúde, bem-estar, ou comunicação dos indivíduos, a auto 

exclusão das tecnologias torna-se especialmente preocupante, nomeadamente em indivíduos 

em faixas etárias mais avançadas.  

Assim, e como objetivo deste estudo estava desde logo o de contribuir para o entendimento das 

perceções nas matérias de cibercrime e cibersegurança, pelo seu impacto num conjunto fatores. 

Este conhecimento, pode ser, entre outros fins, aplicado como estudo preliminar da elaboração 

de politicas públicas nestas matérias, ou no caso das técnicas usadas e das análises feitas, para 

demonstrar a viabilidade do uma abordagem evidence-based das políticas públicas, que 

permitam atingir níveis de eficácia e eficiência mais elevados.  
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7. METODOLOGIA 

7.1. Tipo de Pesquisa 

Realizar uma investigação de cariz académico implica a decisão do tipo de pesquisa a fazer, 

assim como dos métodos a usar, de forma a responder às questões gerais e especificas definidas 

inicialmente.  

Dos tipos de pesquisa, não obstante a complementaridade que possam ter entre estes, salientam-

se as pesquisas de caracter exploratório, descritivo e causal (Kothari, 2004; McNabb, 2015). 

Numa pesquisa exploratória procede-se ao conhecimento de uma realidade pouco explorada, e 

como tal, o objetivo é levantar hipóteses de entendimento dessa mesma realidade, sendo 

possível identificar objetivos, ou investigar padrões nos dados, tendências ou relações entre 

variáveis, nomeadamente para auxílio em pesquisas futuras (Carmo e Ferreira, 2008; Greener, 

2008). Em estudos descritivos faz-se uma descrição detalhada do objeto em estudo; e por fim, 

em investigações causais, testam-se hipóteses prévias claramente definidas. Posto isto, o 

presente estudo tem carácter exploratório, uma vez que pretende criar entendimento sobre o 

tema, nomeadamente de forma a explorar hipóteses de entendimento que possam ser 

comprovadas noutros espaços geográficos e temporais.  

Das abordagens em investigação, podemos ainda salientar a natureza indutiva, dedutiva ou 

mista. No primeiro caso, o de um estudo de natureza indutiva, é através de dados empíricos do 

fenómeno, que se procura estabelecer modelos e teorias (Greener, 2008; Porta e Keating, 2008; 

McNabb, 2015). Já numa abordagem dedutiva recorre-se a modelos e teorias previamente 

establecidas, determinam-se as informações que devem ser consideradas no estudo, e 

consequentemente aplica-se os resultados obtidos às teorias verificadas inicialmente. Já numa 

abordagem mista, recorre-se às duas abordagens citadas – indutiva e dedutiva (Greener, 2008; 

Porta e Keating, 2008; McNabb, 2015). 

No caso do nosso estudo, em que se avaliam as perceções relativas à cibersegurança e 

cibercrime, a abordagem que melhor se adequa é a abordagem indutiva.  

No que respeita aos dados e técnicas a usar, existem também distinções consideráveis. Por um 

lado, temos os dados e técnicas quantitativas, aplicados a pesquisas que podem ser expressas 

em termos quantitativos (Kothari, 2004, p.3; Greener, 2008, p.15-18), enquanto pesquisas 

qualitativas descrevem os fenómenos recorrendo a perceções e interpretações de temperamento 

mais subjetivo (Porta e Keating, 2008). Deste modo, a pesquisa e as técnicas a aplicar no 
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presente estudo, pretendem ser de cariz quantitativo por se entender que esta abordagem melhor 

se adequa à investigação que se pretende conduzir.  

 

7.2. Instrumento de Recolha de Dados 

A população-alvo do estudo aqui apresentado são os indivíduos compreendidos como não-

millennials, isto é, à data da recolha dos dados com idades compreendidas entre os 37 e os 88 

anos de idade, residentes em Portugal Continental e nas Ilhas (arquipélagos dos Açores e 

Madeira). O instrumento escolhido para o efeito foi o inquérito por questionário, nas formas 

presenciais e virtuais, isto é, através de questionário em papel e disponibilizado online. As 

razões pelas quais se disponibilização do questionário nestes dois formatos prende-se, no caso 

do papel, pela intenção de inquirir indivíduos com menor sofisticação informática e que, por 

isso, sem acesso ao questionário online; e no caso dos questionários online, pelo baixo custo e 

elevado alcance, assim como pela celeridade e maior precisão na recolha e compilação de 

dados.  

 

O questionário foi disponibilizado presencialmente e on-line, entre os dias 15 de julho e 6 de 

setembro de 2015. Da totalidade das respostas obtidas, eliminaram-se todas aquelas com mais 

de 70% de valores omissos, e considerou-se duas respostas inválidas, prefazendo um total de 

431 observações.   

As questões colocadas podem ser vistas no Anexo I do presente documento. As 10 questões 

foram quantificadas numa escala de Likert, numérica, por intervalo, com 10 pontos5 distintos e 

com âncoras nos extremos: nível muito alto para o extremo superior e nível muito baixo para o 

extremo inferior.  

As variáveis de caracterização pessoal dos inquiridos incluíram as seguintes cinco variáveis: 

sexo, idade, nível de escolaridade, região de residência (NUTS II) e frequência de utilização da 

internet. 

 

                                                
5A escolha de uma escala de 10 pontos garante uma adequada variabilidade das respostas obtidas. Para 
uma discussão mais detalhada, c.f.Correia (2012, p. 140-144). 
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7.3. Amostra 

A amostra de indivíduos que compõe este estudo apresenta uma idade media de 49 anos, com 

uma mediana de 47 anos, sendo o valor mais frequente os 37 anos, e os quartis um e três de 42 

e 56 anos, respetivamente.  

A distribuição de género é de 241 indíviduos do género feminino (correspondente a 56% da 

amostra total), e de 189 do género masculino (43,9%), registando-se um valor omisso.  

 

Tabela 4 - Distribuição dos Inquiridos por Sexo 

Sexo Frequência Percentagem 
Frequência 
Cumulativa 

Percentagem 
Cumulativa 

Feminino 241 56.05 241 56.05 

Masculino 189 43.95 430 100.00 
 

No que respeita à região de residência, o maior número de indivíduos pertence à região de 

Lisboa, seguindo-se a região do Centro. A região com menor representação corresponde à 

Região Autónoma dos Açores com apenas 0,2% da amostra.  

 

Tabela 5 - Distribuição dos Inquiridos por Região 

Região de residência Frequência Percentagem 
Frequência 
Cumulativa 

Percentagem 
Cumulativa 

Alentejo 26 6.13 26 6.13 
Algarve 7 1.65 33 7.78 
Centro 42 9.91 75 17.69 
Lisboa 321 75.71 396 93.40 
Norte 24 5.66 420 99.06 
Região Autónoma da Madeira 3 0.71 423 99.76 
Região Autónoma dos Açores 1 0.24 424 100.00 
Valores omissos = 7 

Fonte: elaboração própria. 

 
No que respeita à frequência de utilização da Internet, como demonstrado na tabela abaixo, 242 

dos inquiridos (cerca de 56%) afirma utilizar a internet diariamente, seguindo-se aqueles que 

utilizam diariamente por mais de três horas (22%). 
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Já no que respeita o nível de escolaridade, cerca de 41,5% são licenciados, seguindo-se o 

ensino secundário (25%) e mestrado (11%). 
 

Tabela 6 - Distribuição dos Inquiridos por Nível de Escolaridade 

Nível de escolaridade Frequência Percentagem 
Frequência 
Cumulativa 

Percentagem 
Cumulativa 

(10º-12º ano) Ensino secundário 108 25.17 108 25.17 

(1º-4ºano) Primeiro ciclo do ensino básico 19 4.43 127 29.60 

(5º-6ºano) Segundo ciclo do ensino básico 16 3.73 143 33.33 

(7º-9ºano) Terceiro ciclo de ensino básico 42 9.79 185 43.12 

Doutoramento 20 4.66 205 47.79 

Licenciatura 178 41.49 383 89.28 

Mestrado 46 10.72 429 100.00 

Valores omissos = 2 
Fonte: elaboração própria. 

 

No que respeita à frequência de utilização da internet, a maior dos inquiridos (cerca de 58%) 

afirma utilizar a internet todos os dias, seguindo-se aqueles que utilizam todos os dias por 

mais de três horas. Outos cohorts podem ser observados na tabela abaixo.  
 

Tabela 7 - Distribuição dos Inquiridos por Frequência de Utilização da Internet 

Com que frequência usa a 
internet Frequência Percentagem 

Frequência 
Cumulativa 

Percentagem 
Cumulativa 

1 ou 2 vezes por semana 20 4.76 20 4.76 

3 a 5 vezes por semana 31 7.38 51 12.14 

Mais de 3 horas, diariamente 94 22.38 145 34.52 

Não utilizo a internet 33 7.86 178 42.38 

Todos os dias 242 57.62 420 100.00 

Valores omissos = 11 
Fonte: elaboração própria. 
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As opções metodológicas selecionadas para alcançar os resultados correspondentes ao objetivo 

geral e específicos deliniados anteriormente, tiveram não só em conta o tipo de resultados a 

obter, mas também as técnicas congruentes com o tipo de dados recolhidos. Assim sendo, para 

cada objetivo foram usadas diversas técnicas e/ou recurso à conjugação de diversas técnicas e 

modelos estatísticos. Deste modo, descrevem-se as metodologias seguidas abaixo, tendo em 

conta os objetivos concernentes.  

 

7.4. Opções Metodológicas 

Dado que se verificou que os dados recolhidos não seguiam uma distribuição normal, foi 

impossível a aplicação do teste de análise de variância (ANOVA) para a comparação das médias 

das variáveis quantitativas. Posto isso, a ausência ou existência de igualdade entre medianas foi 

testada por recurso ao teste não paramétrico de Friedman para amostras emparelhadas.   

Numa segunda fase, parte-se do pressuposto que as variáveis latentes segurança dos dados e 

familiarização (SDF); tecnologia e monitorização de atividades (TMA); e confidencialidade e 

uso indevido (CUI), segmentados pela análise dos seus valores medianos, influenciam as 

perceções sobre a ação do Estado em matérias de cibersegurança e cibercrime. Como tal, foi 

formulado o seguinte modelo teórico: 

 
Figura 4 - Modelo Teórico de Perceções sobre Políticas Públicas em Matéria de 

Cibersegurança e Cibercrime 

 
Fonte: Elaborado com base em Correia, Santos e Bilhim (2016) 
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A formação das quatro variáveis latentes com base nas 10 variáveis de medida consideradas, 

bem como a estimação do modelo proposto na Figura 3 foram realizadas por intermédio da 

aplicação de um modelo de equações estruturais (metodologia SEM), que permitiu a atribuição 

de um impacto e de um peso à influência de cada dimensão independente (SDF; TMA; CUI) 

na dimensão dependente (ação do Estado em matérias de cibersegurança e cibercrime). 

As dimensões agregadoras, fontes e conceitos de referência podem ser observadas em detalhe 

nos Anexos.  

Optou-se pela utilização do algoritmo PLS Path Modeling6 para a modelação e cálculo dos 

resultados das equações estruturais associadas ao modelo teórico proposto. Com base nos scores 

obtidos, realizou-se uma análise fatorial de componentes principais (FCA), que posteriormente 

permitiu o agrupamento dos indivíduos segundo o método hierárquico. As análises foram 

realizadas com recurso ao software SPAD.  

Por fim, para analisar a influência do género procedeu-se à verificação dos pressupostos 

necessários à aplicabilidade de testes paramétricos. Por impossibilidade de aplicabilidade de 

testes paramétricos, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney (Mann e Whitney, 

1947). 

 

  

                                                

6 Para mais detalhes sobre o método, consultar Sanchez, G. (2013). 
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8. RESULTADOS 

8.1. Validação do Contributo das Variáveis em Estudo 

Numa primeira fase desde estudo coube-nos validar o contributo das variáveis estudadas. 

Importa salientar que a amostra detém um número de valores omissos reduzidos em todas as 

variáveis de caracterização, uma distribuição por género equilibrada e uma amplitude de idades 

bastante abrangente, assim verificamos a representatividade nos demais fatores como sejam a 

região de residência ou os diferentes níveis de utilização da internet. Todas as condições 

supracitadas atestam a robustez dos dados.  

O quadro abaixo evidência as médias e medianas observadas nas variáveis em estudo.  

 

Tabela 8 - Médias e Medianas das Perceções dos Inquiridos 

ID Variável em estudo Média Mediana 

X1 Como classifica o seu entendimento do conceito de “Cibercrime”? 6.8537170 7.0000000 

X2 Sente-se familiarizado com a noção de “Cibersegurança”? 6.6951220 7.0000000 

X3 Que importância atribui à segurança dos dados dos seus dispositivos 
digitais? 8.3388626 9.0000000 

X4 Concorda com a vulgarização do uso da videovigilância em espaços 
públicos? 7.2090261 8.0000000 

X5 Concorda com o uso de sistemas de localização geográfica (vulgo GPS) a 
fim de localizar pessoas? 6.6425121 7.0000000 

X6 Concorda com a utilização de registos de identificação/horário de 
entrada/saída? 6.4038462 7.0000000 

X7 
As entidades públicas, consoante a sua atribuição, detêm dados dos 
cidadãos. Qual a importância destas informações permanecerem 
confidenciais? 

8.2161520 10.0000000 

X8 Considera provável que os seus dados venham a ser usados de forma a 
prejudica-lo ou para favorecer terceiros (por exemplo economicamente)? 6.1121951 7.0000000 

X9 Como avalia o seu conhecimento da legislação e dos organismos que, em 
Portugal, se ocupam da criminalidade informática? 4.6674757 5.0000000 

X10 Como classifica a eficácia da atuação do Estado em matéria de segurança 
informática? 3.8530928 4.0000000 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Considerando a globalidade dos resultados obtidos, estes apresentam uma variabilidade 

considerável. Isto é, quer nas médias, quer nas medianas, obtiveram-se resultados com um 

espectro elevado, uma vez que nas médias os valores oscilaram entre 3.9 e 8.3 valores, e nas 

medianas entre 4.0 e 10 valores. Esta dispersão vem atestar a robustez da análise assim como 
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da importância de estudar a similaridade ou distanciamento existente nas perceções dos 

indivíduos, de acordo com os vários itens em análise.  

Executando um teste de Friendman (dada a impossibilidade de recorrer ao teste de ANOVA 

por não se verificar a distribuição normal dos dados), fica clara a existência de evidências 

estatísticas que provam que as medianas dos indicadores do estudo não são iguais. 

Tabela 9 - Teste de Qui-Quadrado 

χ2 804.959 

Sig .000 

Fonte: elaboração própria. 

 

Comparativamente aos resultados obtidos por Correia e Santos (2016), e uma vez que se 

garantem condições simétricas nas duas amostras, podemos salientar as diferenças verificadas, 

ao nível das médias e medianas.  
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Gráfico 1 - Médianas das Perceções dos Inquiridos – Multigeracional e Pré-millennials 

 
Fonte: Correia e Santos (2016) e elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 
No que respeita às médias, ganha destaque a variável relativa à localização geográfica a fim de 

localizar pessoas, com uma diferença superior a dois valores; seguindo-se a segunda questão, 

relativa à importância da confidencialidade dos dados dos dispositivos digitais, que desce 1.7 

pontos, de forma similar à primeira questão que desce 1.6 pontos, para os não-millennials. É 

também de destacar a maior relevância dada (na ordem dos 1.3 valores) à videovigilância em 

espaços públicos.   
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Gráfico 2 - Médianas das Perceções dos Inquiridos – Multigeracional e Pré-Millennials 

 
Fonte: Correia e Santos (2016) e Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 
 
Já no que respeita às medianas, mais robustas à presença de outliers, destacam-se também a 

primeira variável, com uma descida de três valores – importância da confidencialidade dos 

dados retidos por instituições públicas – e de forma oposta, em três valores positivos, a questão 

relativa à condescendência de localização geógrafica em espaços públicos.  

 

8.2. Relações entre as Variáveis Latentes 

 
Neste ponto procedeu-se à formação de quatro variáveis latentes, com base nas 10 variáveis 
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abaixo, permitiu, para os dados em análise, respeitantes aos indivíduos pré-millennials, 

identificar as diferenças nos pesos e impactos das variáveis latentes, na dimensão dependende.  

 

Figura 5 - Resultados do Modelo de Perceções sobre Políticas Públicas em Matéria de 
Cibersegurança e Cibercrime – Pré-Millennials 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Além das alterações nas avaliações médias quer das variáveis latentes quer da variável 

dependente, ao nível do modelo existem ainda outras diferenças. As avaliações médias são, 6.8; 

6.7; 6.9; e 4.4 pontos, o que representa uma variação positiva na ordem dos 0.12, 0.21, 1,21 e 

0.27, respetivamente. A última variável latente, CUI, deixa de ter impacto estatisticamente 

significativo, sendo que a contribuição é destríbuida pelas restantes variáveis – SDF e TMA – 

que neste modelo contribuem em 77.6% e 22.4% respetivamente, para a formulação da variável 

depende. O aumento de um ponto na variável SDF tem um impacto de 0.39 na variável 

dependente, ao passo que na variável TMA, o aumento de um ponto tem um impacto de 0.19.  

É ainda possível observar nas tabelas abaixo as correlações entre variáveis, com destaque para 

a variável SDF, cujo a correlação com AEMCC é de 0.407.  

 

A Tabela abaixo apresenta os índices de qualidade do modelo proposto. Tendo como referência 

os critérios de avaliação da qualidade deste tipo de modelos (Fornell e Cha, 1994; Tenenhaus 

et al., 2005). 
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Já o modelo relativo aos indivíduos multigeracionals (Correia e Santos, 2016) é possível identificar 

diferenças consideráveis. 

 

Figura 6 - Resultados do Modelo de Perceções sobre Políticas Públicas em Matéria de 
Cibersegurança e Cibercrime – Multigeracional 

 
 

Fonte: Correia e Santos (2016). 

 

Assim, no modelo multigeracional, temos que, a influência de cada dimensão independente 

(Segurança de dados e familiarização - SDF; Tecnologia e monotorização de atividades - TMA; 

Confidencialidade e uso indevido - CUI) na dimensão dependente (Ação do Estado em máteria 

de cibersegurança e cibercrime - AEMCC) é de, respetivamente, 6.68; 6.49; 5.69; e 4.13 pontos. 

Com um nível de significância de 5.00%, este modelo sugere que, um aumento de um ponto na 

avaliação média da variável dependente SDF teria um impacto de 0.32 pontos na variável 

dependente, seguindo-se as restantes variáveis – TMA e CUI com um aumento de 0.19, e 0.11, 

respetivamente.  

Já no que respeita aos contributos para a variável dependente, os construtos que apresentam 

maior peso na formação desta são SDF, relativa à segurança dos dados e familiarização (com 

67.1%) seguida de 24% pela variável TMA e por fim CUI, com 9%.  
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Tabela 10 - Índices de Qualidade do Modelo Explicativos da Variável Latente 
Dependente Ação do Estado em Matérias de Cibersegurança e Cibercrime 

Parâmetro Modelo 
R2 0,204 
R2-ajustado 0,203 
Índice de Bondade do Ajustamento (GoF) 0,370 
Estatísticas Q2 de Stone-Geisser  
SSO 124.934 
SSE 35.890,1 
SSE’ 134.104 
H2 0,713 
F2 -0,0734 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Para efeitos de validação do modelo optou-se também por apresentar as estimativas médias das 

variáveis de medida assim como as correlações entre as variáveis latentes do modelo. 

 

Tabela 11 - Estimativas das Médias das Variáveis de Medida 

Variável latente Média Variável de 
medida (*) 

Pesos 
normalizados Correlações Média 

Segurança dos 
dados e 

familiarização 
6,85 

SDF 1 0,46 0,93 6,85 
SDF 2 0,49 0,95 6,70 
SDF 3 0,05 0,27 8,34 

Tecnologia e 
monitorização de 

atividades 
6,67 

TMA 1 0,24 0,70 7,21 
TMA 2 0,30 0,81 6,64 
TMA 3 0,46 0,87 6,40 

Confidencialidade 
e uso indevido 6,94 CUI 1 0,39 0,71 8,22 

CUI 2 0,61 0,91 6,11 
Ação do Estado 
em matérias de 

cibersegurança e 
cibercrime 

4,40 
AEMCC 1 0,66 0,95 4,67 

AEMCC 1 0,34 0,68 3,85 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 
 

Tabela 12 - Correlações entre as Variáveis Latentes do Modelo 

Variável latente 
Segurança 
dos dados e 

familiarização 

Tecnologia e 
monitorização 
de atividades 

Confidencialidade 
e uso indevido 

Ação do 
Estado em 
matérias de 

cibersegurança 
e cibercrime 

Segurança dos dados e 
familiarização 1    

Tecnologia e monitorização de 
atividades 0,108 1   
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Confidencialidade e uso 
indevido 0,119 0,002 1  

Ação do Estado em matérias de 
cibersegurança e cibercrime 0,407 0,238 0,124 1 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

8.3. Segmentação dos Indivíduos 

Numa fase seguinte do estudo optou-se por verificar a existência de agrupamentos 

estatisticamente significativos.  

 
Já no que respeita ao modelo dos pré-millennials, verificou-se a existência de apenas dois 

clusters, como é possível de observar no gráfico 3. É possível identificar os dois fatores retidos 

assim como os respetivos percentuais de informação retida (39.17% e 25.10%) e o número de 

observações de cada cluster. 

É possível observar no gráfico 3 a distribuição dos indivíduos, sendo possível observar 

nitidamente a existência de dois grupos estatisticamente significativos (identificados de acordo 

com as cores azul e vermelho).  

Gráfico 3 - Gráfico de Dispersão dos Clusters 

 
Fonte: elaboração própria. 
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Já no gráfico 4 é possível observar as classificações alcançadas pelos dois clusters obtidos, nas 

varíaveis latentes, assim como a classificação média.  

O primeiro cluster (identificado com a cor azul), apresenta valores mais elevados em quase 

todas as variáveis latentes, com destaque para a variável SDF com 8.1 pontos, seguindo-se a 

variável CUI com 7.9, e variável TMA com 7.3, sendo que a variável respetiva à Estado do 

Estado tem uma pontuação de 5.5. Já o segundo cluster (identificado com a cor vermelha), 

respetivamente, tem pontuações de 5.4, 6.1, 5.9 e por fim, 5.5. 

Desta análise, concluímos que apenas a variável sexo é estatisticamente significativa na 

distinção dos clusters (com um p-value bicaudal inferior a 0.003). As demais variáveis de 

caracterização pessoal tidas em conta (região de residência, frequência de utilização da internet, 

idade ou escolaridade) não têm um impacto estatisticamente significativo na distinção dos 

grupos.  

Gráfico 4 - Comparativo das médias das dimensões para os vários clusters e para a 
globalidade dos inquiridos 

 
Fonte: elaboração própria. 

 
 
Dada a análise realizada, é possível caracterizar os dois clusters, tendo em conta a varíavel onde 

foi denotada significância estatística – o sexo. Assim, o primeiro cluster, caracterizado pela cor 

azul, é constitúido maioritariamente por indivíduos do sexo masculino; ao passo que o segundo 
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cluster, é maioritariamente constituído por indivíduos do sexo feminino. É possível assim, 

resumir os resultados obtidos no quadro seguinte. 

 

Tabela 13 - Sensibilidade dos Clusters aos Instrumentos de Políticas Públicas 

 
Instrumentos combinados Instrumentos 

compulsórios  

 
Políticas de 
informação 

Políticas de 
utilização 
segura das 

TIC 

Políticas de 
regulação 

Satisfação 
com a ação 
do Estado 

Cluster 1 – Traços masculinos Muito Alta Alta Alta Moderada 
Cluster 2 – Traços femininos Moderada Alta Moderada Reduzida 

Fonte: elaboração própria. 
 

 

Cabe neste ponto fazer um paralelismo com o modelo multigeracional de Correia e Santos 

(2016), no qual se procura perceber a existência de diferenças. No modelo multigeracional, 

foram identificados cinco clusters, no que respeita às perceções de cibersegurança e cibercrime. 

Dos resultados obtidos, cf. Correia e Santos (2016) foi possível sumariar os atributos que 

constam da tabela abaixo.  

 

Tabela 14 – Segmentação de Indivíduos – Análise Multigeracional 

 
Instrumentos combinados Instrumentos 

compulsórios 
Satisfação 
com a ação 
do Estado Políticas de 

informação 

Políticas de 
utilização 
segura das 

TIC 

Políticas de 
regulação 

Cluster 1 – Desinformados Baixa  Baixa Muito baixa Reduzida 

Cluster 2 – Despreocupados Alta Muito alta Baixa Reduzida 

Cluster 3 – Antivigilância Alta Alta Baixa Reduzida 

Cluster 4 – Pró-vigilância Alta Alta Baixa Reduzida 

Cluster 5 – Satisfeitos com a ação do Estado Muito alta Alta Alta Elevada 

Fonte: Correia e Santos (2016) 

 

Analisando ambas as tabelas, o número de agrupamentos encontrados, é desde logo a diferença 

mais evidente. Esta diferença no número de agrupamentos é explicada pela menor variância nas 
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variáveis em análise, no que respeita à amostra de idade mais avançada. Na amostra dos 

indivíduos nascidos até 1980, a única distinção estatisticamente considerável é o género a que 

pertencem os indivíduos.  

Já no que respeita à análise multi-geracional, existe uma muito maior variância nas respostas 

dos inquiridos, levando à identificação de um maior número de clusters.  

8.4. Evidências Estatísticas das Diferenças entre Géneros 

 
No presente estudo, das 430 observações recolhidas, a distribuição por género foi 

percentualmente de 56% e 43,9%, garantindo a representatividade de ambos os géneros (como 

é possível observar na tabela infra). 

 

Tabela 15 - Número de Observações por Categoria de Género e Respetivo Peso 
Percentual 

Sexo Frequência Percentagem Frequência 
Cumulativa 

Percentagem 
Cumulativa 

Feminino 241 56.05 241 56.05 

Masculino 189 43.95 430 100.00 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Na tabela abaixo é possível observar as médias e medianas das respostas obtidas, tendo em 

conta o género do inquirido. Observando os resultados, conseguimos perceber que, no que 

respeita as médias, a menor diferença entre géneros é de 0.03 (na variável respeitante à 

concordância com a utilização de registos de presença); ao passo que a diferença maior – 0.7 –  

respeita à variável que questiona os inquiridos sobre o conhecimento da legislação e entidades. 

Nas medianas, a maior diferença absoluta registada é de apenas 1 ponto (10%), em 6 das 10 

variáveis.  
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Tabela 16 - Valores Médios, Medianos e Deltas sobre Matérias de Cibersegurança e 
Privacidade, segundo o Género 

 Masculino Feminino Deltas M/F 

 
Média Mediana Média Mediana Δ  

Média 
Δ 

Mediana 
Como classifica o seu 
entendimento do conceito de 
“Cibercrime”? 

7,16 8 6,61 7 0,55 1 

Sente-se familiarizado com a 
noção de “Cibersegurança”? 6,95 7 6,49 7 0,46 0 

Que importância atribui à 
segurança dos dados dos seus 
dispositivos digitais? 

8,08 9 8,53 10 -0,45 -1 

Concorda com a vulgarização do 
uso da videovigilância em 
espaços públicos? 

7,02 8 7,35 8 -0,34 0 

Concorda com o uso de sistemas 
de localização geográfica (vulgo 
GPS) a fim de localizar pessoas? 

6,44 7 6,80 8 -0,36 -1 

Concorda com a utilização de 
registos de identificação/horário 
de entrada/saída? 

6,38 7 6,41 7 -0,03 0 

As entidades públicas, consoante 
a sua atribuição, detêm dados dos 
cidadãos. Qual a importância 
destas informações 
permanecerem confidenciais? 

7,99 10 8,39 10 -0,39 0 

Considera provável que os seus 
dados venham a ser usados de 
forma a prejudica-lo ou para 
favorecer terceiros (por exemplo 
economicamente)? 

6,33 7 5,92 6 0,41 1 

Como avalia o seu conhecimento 
da legislação e dos organismos 
que, em Portugal, se ocupam da 
criminalidade informática? 

5,06 5 4,35 4 0,70 1 

Como classifica a eficácia da 
atuação do Estado em matéria de 
segurança informática? 

3,59 3 4,05 4 -0,47 -1 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

Face a estes resultados, constata-se que os valores registados para o género masculino seguem 

de perto os valores registados para o género feminino. No sentido de esclarecer estas diferenças, 

recorreu-se ao teste não paramétrico de Mann-Whitney, procurando avaliar se se tratam de 

acontecimentos com significado estatístico ou se simplesmente resultam de determinadas 

contingências espúrias. 
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Cabe-nos agora recorrer a um teste estatístico de forma a comprovar a validade estatística das 

diferenças registadas acima. Na impossibilidade de recorrer a testes paramétricos – como a 

análise Two Sample T-Student – uma vez que não estavam reunidas condições de normalidade 

nas distribuições, recorreu-se ao teste não paramétrico de Mann-Whitney. Os resultados do teste 

são apresentados na tabela seguinte, nomeadamente o valor de Z e o p-value do teste.  

Tabela 17 - Resultados do Teste de Mann-Whitney para as Variáveis de Medida 
Associadas ao Conceito de Cibersegurança, segundo o Género 

 
Mann-

Whitney U Z P-value 
(2-tailed) 

Como classifica o seu entendimento do conceito de 
“Cibercrime”? 18321.500 -2.493 .013 

Sente-se familiarizado com a noção de 
“Cibersegurança”? 18483.000 -1.847 .065 

Que importância atribui à segurança dos dados 
dos seus dispositivos digitais? 18857.500 -2.521 .012 

Concorda com a vulgarização do uso da 
videovigilância em espaços públicos? 20192.500 -1.290 .197 

Concorda com o uso de sistemas de localização 
geográfica (vulgo GPS) a fim de localizar pessoas? 19956.000 -.913 .361 

Concorda com a utilização de registos de 
identificação/horário de entrada/saída? 21235.000 -.051 .959 

As entidades públicas, consoante a sua atribuição, 
detêm dados dos cidadãos. Qual a importância destas 
informações permanecerem confidenciais? 

21196.000 -.493 .622 

Considera provável que os seus dados venham a ser 
usados de forma a prejudica-lo ou para favorecer 
terceiros (por exemplo economicamente)? 

18868.500 -1.552 .121 

Como avalia o seu conhecimento da legislação e 
dos organismos que, em Portugal, se ocupam da 
criminalidade informática? 

17423.000 -2.841 .005 

Como classifica a eficácia da atuação do Estado em 
matéria de segurança informática? 16371.500 -1.995 .046 

Fonte: Elaboração própria 
 

Com recurso à técnica de Mann-Whitney, conseguiu validar-se a existência de diferenças 

estatisticamente significativas em quatro variáveis. Estatísticamente isto significa que em que 

o nível de significância de 0,05, previamente definido, é superior ao p-valor observado, 

conduzindo à refutação das hipóteses nulas. Como tal, para estes quatro indicadores, os valores 
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dos níveis de perceção em indivíduos, em função do género, apresentam diferenças 

estatisticamente significativas. Vejamos em detalhe, abaixo, as variáveis.  

 

Tabela 18 - Variáveis com Diferenças Estatísticamente Significativas 

 Masculino Feminino Deltas M/F 
p-value 

 
Média Mediana Média Mediana Δ  

Média 
Δ 

Mediana 
Como classifica o seu 
entendimento do conceito 
de “Cibercrime”? 

7,16 8 6,61 7 0,55 1 .013 

Que importância atribui à 
segurança dos dados dos 
seus dispositivos digitais? 

8,08 9 8,53 10 -0,45 -1 .012 

Como avalia o seu 
conhecimento da 
legislação e dos 
organismos que, em 
Portugal, se ocupam da 
criminalidade 
informática? 

5,06 5 4,35 4 0,70 1 .005 

Como classifica a eficácia 
da atuação do Estado em 
matéria de segurança 
informática? 

3,59 3 4,05 4 -0,47 -1 .046 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 
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9. CONCLUSÕES 

9.1. Principais Conclusões 

Cabe neste ponto sintetizar os principais resultados obtidos nesta investigação, assim como citar 

o contributo da mesma. Além disto, é também neste ponto que se reflete sobre as 

recomendações para estudos futuros, na mesma área, assim como as limitações dos resultados 

encontrados.  

A ocorrência de crime em meios virtuais é atualmente um dos principais problemas no que 

respeita à criminalidade. Esse tipo de criminalidade, ou a percepção dela (muitas vezes as 

percepções são desproporcionais aos dados empíricos da criminalidade), influenciam o 

comportamento dos indivíduos em diversos aspetos, por via da percepção de risco. Um dos 

mais referidos ao longo deste trabalho é o online service-avoidance, que consiste em, 

deliberadamente evitar a utilização de tecnologias, e consequentemente, evitar o acesso a bens 

e serviços - como são exemplo os serviços públicos online.   

Para além do acima referido, e segundo a literatura na área da criminalidade e das percepções 

de criminalidade, é amplamente sustentado que este tipo de construtos, altamente relacionados 

com o medo e a sensação de desordem, influenciam nocivamente os indivíduos a diversos 

níveis: no bem-estar, saúde ou qualidade de vida. Ora, e refletindo sobre a evolução tecnológica 

desde a década de 80, o esforço nas tecnologias de informação, na computação e na robótica, 

tem recaído em parte áreas relacionadas com o suporte à autonomia, saúde, bem-estar e contato 

social, designadamente em idades mais avançadas. Assim, uma possível percepção nociva 

nestas faixas etárias, é particularmente preocupante, ao levar estes indivíduos, em idades mais 

avançadas, a uma auto exclusão do beneficio destas tecnologias.   

Tendo como plano de fundo os objetivos delineados no início deste texto, começou-se numa 

primeira fase por avaliar o contributo das variáveis recolhidas. A aplicação do teste de qui-

quadrado (com um p-valor de 0.00) validou a existência de diferenças entre as várias medianas 

obtidas nas variáveis. A aplicação deste método permitiu a criação de quatro agrupamentos de 

variáveis, com base nos resultados obtidos: 

▪ Segurança dos Dados e Familiarização (SDF);  

▪ Tecnologia e Monitorização de Atividades (TMA); 

▪ Confidencialidade e Uso Indevido (CUI);  

▪ Ação do Estado em Matérias de Cibersegurança e Cibercrime (AEMCC).  
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É de salientar ainda neste ponto os valores mais altos e baixos observados. A média mais alta 

foi observada na variável “As entidades públicas, consoante a sua atribuição, detêm dados dos 

cidadãos. Qual a importância destas informações permanecerem confidenciais?”; e a mais baixa 

foi verificada na variável “Como classifica a eficácia da atuação do Estado em matéria de 

segurança informática?”. 

No que respeita à constituição destas dimensões, a dimensão SDF, Segurança dos Dados e 

Familiarização, prende-se com questões relativas à familiarização do indivíduo com a temática, 

e com a importância que este confere à segurança dos dados, e é composta pelas questões 1, 2 

e 3 do inquérito; a dimensão TMA,  Tecnologia e Monitorização de Atividades, que reúne 

questões sobre a utilização de diversas tecnologias de vigilância, é constituída pelas questões 4 

a 6 do inquérito; a dimensão CUI, Confidencialidade e Uso Indevido, que interrogam o 

inquirido sobre a importância que atribui a confidencialidade e sobre a sua perceção de 

exposição ao risco, é constituída pelas variáveis das questões 7 e 8 do inquérito; e por último, 

a dimensão AEMCCC, Ação do Estado em Matérias de Cibersegurança e Cibercrime, que 

questiona os indivíduos sobre o conhecimento dos instrumentos e das instituições de combate 

ao cibercrime, e sobre a satisfação com a atuação do Estado nesta matéria, é constituída pelas 

questões 9 e 10 do inquérito.  

Uma vez validada a adequabilidade das respostas obtidas, procurou verificar-se a relação 

existente entre as variáveis latentes criadas e a dimensão dependente - AEMCC (Ação do 

Estado em Matérias de Cibersegurança e Cibercrime). A formação de quatro variáveis latentes, 

bem como a estimação do modelo teórico, foram realizadas através da aplicação de um modelo 

de equações estruturais (metodologia SEM), que permitiu a atribuição de um impacto e de um 

peso à influência de cada dimensão independente. 

Os resultados desta análise permitem concluir o seguinte: 

O aumento de um ponto na variável Segurança de Dados e Familiarização tem um impacto de 

0.39 na variável relativa a Ação do Estado. Também a variável Tecnologia e monitorização de 

atividades tem um impacto de 0.19, na variável dependente. 

Estes resultados levam a crer que uma maior consciencialização com a segurança cibernética 

leva a avaliações mais positivas no que respeita à Ação do Estado nestas matérias.  

Também no que respeita às correlações é de salientar essa mesma variável, cuja a correlação 

com AEMCC é de 0.407. 
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Posteriormente procurou traçar-se o perfil dos indivíduos, recorrendo a agrupamentos, 

nomeadamente para perceber qual a sua susceptibilidade aos vários instrumentos de políticas 

públicas, como sejam: políticas de informação; políticas de utilização segura das TIC,  políticas 

de regulação e respetiva satisfação com a ação do Estado.  

A análise de agrupamentos dos indivíduos formados pelas variáveis acima, indica a existência 

de dois clusters – Traços Masculinos; e Traços Femininos – que se caracterizam da seguinte 

forma, tendo em conta os instrumentos de políticas públicas:  

O cluster respetivo aos Traços Masculinos, obteve resultados muito ltos na variável das políticas 

de informação, altos nas variáveis políticas de utilização segura das TIC e políticas de regulação 

e uma satisfação moderada com a ação do Estado.  

Já o cluster respetivo aos Traços Femininos, obteve resultados moderados nas políticas de 

informação e políticas de utilização segura das TIC e resultados moderados nas políticas de 

regulação, mas uma satisfação reduzida com a ação do Estado.  

Tendo em conta o fator género como a variável com mais importância para a diferenciação dos 

clusters, procurou-se encontrar evidências estatísticas da diferença entre os géneros. Dada a 

distribuição dos dados recolhidos, no que respeita ao género ter sido de 56% (masculino) e 

43,9% (feminino), considerou-se garantida a representatividade de ambos os géneros.  

Recorreu-se ao teste não paramétrico de Mann-Whitney, considerando-se um nível de 

significância de 0,05 (p-valor). Os resultados demonstraram que existem diferenças 

estatisticamente significativas nas seguintes variáveis: Como classifica o seu entendimento do 

conceito de “Cibercrime”?; Que importância atribui à segurança dos dados dos seus dispositivos 

digitais?; Como avalia o seu conhecimento da legislação e dos organismos que, em Portugal, 

se ocupam da criminalidade informática?; e Como classifica a eficácia da atuação do Estado 

em matéria de segurança informática?. Segundo a literatura, as diferenças entre géneros, podem 

ser atribuídas a fatores biológicos ou sociológicos. Isto é, os fatores genéticos, as vivências e 

expectativas diferenciadas ou desiguais, entre homens e mulheres, a esses teoricamente, 

também podem influenciar diferenças ao nível das perceções acerca da cibersegurança e da 

privacidade.  

Uma vez mencionados os resultados e conclusões inerentes aos capítulos do presente estudo, 

cabe referir o seu contributo teórico e prático, e fazer recomendações para estudos futuros. 
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9.2. Contributo e Recomendações para Trabalhos Futuros 

Cabe-nos neste ponto sintetizar alguns dos contributos, assim como sugestões para trabalhos 

futuros.  

A importância das perceções de criminalidade é vastamente sustentada na literatura sendo que 

entre os vários autores, pode influenciar o sentimento de segurança e de risco, podendo levar 

isso afetar o bem-estar ou a qualidade de vida. No que respeita à criminalidade informática, a 

literatura diz-nos que essas perceções podem traduzir-se em service avoidance, levando os 

indivíduos a não usufruir dos benefícios tecnológicos.  

Assim sendo, este trabalho exploratório propôs-se a contribuir para o entendimento dessas 

mesmas perceções, em matérias de cibercrime e cibersegurança. Enquanto estudo exploratório, 

o contributo deste serve desde logo para gerar algum conhecimento na matéria, nomeadamente 

algumas linhas de investigação que possam ser mais amplamente exploradas noutras 

investigações.  

Também os resultados aqui obtidos, permitem evidenciar a viabilidade de criar estudos prévios 

que, ao contribuírem com um maior entendimento sobre a relação dos cidadãos com a matéria 

em causa, conseguem ir ao encontro de políticas públicas mais eficazes. 

Enquanto recomendações para estudos futuros, sugere-se a repetição da investigação em novos 

contextos, por forma a confirmar e reforçar a validade e alcance dos resultados apresentados ao 

longo deste trabalho. Sugere-se igualmente um acompanhamento continuado do fenómeno, por 

exemplo com uma recolha de dados de forma regular e periódica, de preferência com recurso a 

amostras de maior dimensão e representatividade. 

Por se dispensar a necessidade de adaptação do questionário, e por serem países com ligações 

históricas e sociológicas intensas, sugere-se ainda a replicação do estudo em países da América 

Latina.  
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ANEXOS 

Anexo I - Questões Colocadas aos Inquiridos 

 
As entidades públicas, consoante a sua atribuição, detêm dados dos cidadãos. Qual a importância 
de estas informações permanecerem confidenciais? 
Como avalia o seu conhecimento da legislação e dos organismos que, em Portugal, se ocupam 
da criminalidade informática? 
Como classifica a eficácia da atuação do Estado em matéria de segurança informática? 
Como classifica o seu entendimento do conceito de “cibercrime”? 
Concorda com a utilização de registos de identificação/horário de entrada/saída? 
Concorda com a vulgarização do uso da videovigilância em espaços públicos? 
Concorda com o uso de sistemas de localização geográfica (vulgo GPS) a fim de localizar 
pessoas? 
Considera provável que os seus dados venham a ser usados de forma a prejudica-lo ou para 
favorecer terceiros (por exemplo economicamente)? 
Que importância atribui à segurança dos dados dos seus dispositivos digitais? 
Sente-se familiarizado com a noção de “cibersegurança”? 

Fonte: Correia et al. (2017, in press). 

 

Anexo II - Questões Colocadas aos Inquiridos e Respetivas Dimensões Agregadoras, 
Fontes e Conceitos de Referência 

 
Dimensões Questões colocadas Fontes e Conceitos Referência 

Segurança dos 
dados e 

familiarização 

SDF 1 – Como classifica o seu 
entendimento do conceito de 
“Cibercrime”? 

Elaboração própria com base no 
conceito de cibercrime (União 
Europeia, 2001; Marques e 
Martins, 2006). 

SDF 2 – Sente-se familiarizado 
com a noção de “Cibersegurança”? 

Elaboração própria com base no 
conceito de cibersegurança 
(Johnson, 2015; Portugal, 2015). 

SDF 3 – Que importância atribui à 
segurança dos dados dos seus 
dispositivos digitais? 

Elaboração própria com base no 
conceito genérico de privacidade; 
conceito particular: dados e 
dispositivos digitais (Portugal, 
2009; Correia e Jesus, 2013). 

Tecnologia e 
monitorização de 

atividades 

TMA 1 – Concorda com a 
vulgarização do uso da 
videovigilância em espaços 
públicos? 

Elaboração própria com base no 
conceito genérico de privacidade; 
conceito particular: 
videovigilância (Portugal, 2012, 
2013; Correia e Jesus, 2013). 

TMA 2 – Concorda com o uso de 
sistemas de localização geográfica 

Elaboração própria com base no 
conceito genérico de privacidade; 
conceito particular: sistemas de 
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(vulgo GPS) a fim de localizar 
pessoas? 

localização - GPS (Enge, 1994; 
Correia e Jesus, 2013). 

TMA 3 – Concorda com a 
utilização de registos de 
identificação/horário de 
entrada/saída? 

Elaboração própria com base no 
conceito genérico de privacidade; 
conceito particular: registo de 
entradas e saídas (Portugal, 1998, 
2013; Correia e Jesus, 2013). 

Confidencialidade 
e uso indevido 

CUI 1 – As entidades públicas, 
consoante a sua atribuição, detêm 
dados                dos cidadãos.  Qual 
a importância de estas informações 
permanecerem confidenciais? 
(escala invertida) 

Elaboração própria com base no 
conceito genérico de privacidade; 
conceito particular: dados 
pessoais (Portugal, 1998, 2013; 
Correia e Jesus, 2013). 

CUI 2 – Considera provável que os 
seus dados venham a ser usados de 
forma a prejudica-lo ou para 
favorecer terceiros (por exemplo 
economicamente)? 

Elaboração própria com base no 
conceito genérico de crime 
informático; conceito particular: 
fraude informática (União 
Europeia, 2001; Marques e 
Martins, 2006). 

Ação do Estado 
em matérias de 

cibersegurança e 
cibercrime 

AEMCC 1 – Como avalia o seu 
conhecimento da legislação e dos 
organismos que, em Portugal, se 
ocupam da criminalidade 
informática? 

Elaboração própria com base no 
conceito genérico do 
conhecimento da legislação e 
entidades de serviço público; 
conceito particular: cibercrime 
(União Europeia, 2001; Marques 
e Martins, 2006). 

AEMCC 2 – Como classifica a 
eficácia da atuação do Estado em 
matéria de segurança informática? 

Elaboração própria com base no 
conceito genérico de eficácia; 
conceito particular: segurança do 
ciberespaço (Mullins, 2007; 
Portugal, 2015). 

Fonte: adaptado e expandido a partir do trabalho de Correia et al. (2017, in press). 
 


