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Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Partido CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO I

Disposições gerais

CAPÍTULO III

Disposições relativas à Administração Pública

SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 18.º - A

Reforço dos meios de defesa face a ciberataques e da independência informática dos 

serviços e organismos do Estado

O Governo durante o ano de 2023 procede ao reforço das capacidades de defesa dos 

órgãos e dos organismos do Estado para fazer face a ameaças e ataques cibernéticos, 

adotando as seguintes medidas:

a) Constituição de equipas de peritos informáticos, em todos os órgãos e 

organismos do Estado, preparada para responder em tempo real a ameaças e 

ataques cibernéticos;

b) Progressiva autonomização informática dos órgãos e organismos do Estado, 

através do reforço dos seus quadros com técnicos de informática habilitados 

para o desenvolvimento de programas e aplicações informáticas, por forma a 

evitar a dependência neste domínio de organismos e empresas cujo beneficiário 

final tenha a sua sede e, ou morada, fora do espaço da União Europeia.
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Nota Justificativa:

O aumento da frequência dos ciberataques, como uma nova “frente de guerra”, e a 

ameaça que estes representam e dos danos que podem causar nas infraestruturas vitais 

para o funcionamento do país justifica uma especial atenção a este tema.

Como os recentes “ataques” demonstram, é possível através deles colocar em causa o 

funcionamento de serviços e organismos essenciais do Estado. Ora tendo em conta a 

necessidade de salvaguardar o interesse nacional neste âmbito, nomeadamente, 

propomos um reforço das equipas nesta área, promovendo uma maior prevenção de 

ciberataques.
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