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O projeto apresenta os serviços de Security Officer, baseada nas melhores práticas do
mercado, orientada pela norma ISO/IEC27001, que rege os padrões internacionais da
segurança de informação, bem como pelas normativas europeias em sede de Privacidade
e Proteção de Dados Pessoais (“RGPD”).

O objetivo do presente projeto é, assim, e em interligação com os responsáveis da UTAD
executar, com base na nossa experiência, auditoria e consultoria na área de cybersecurity,
de compliance ISO/IEC27001 e de conformidade face ao RGPD.

Os serviços incidirão sobre os processos de avaliação, implementação, manutenção,
evolução e gestão da plataforma tecnológica/aplicacional da arquitetura desenvolvida
pela Ert Têxtil Portugal, análise processual de preparação para a certificação ISO/IEC27001
(compliance) e serviços especializados na componente de privacidade e proteção de
dados (RGPD) da UTAD, com base em normativos de referência tais como ISO/IEC27001,
ISO/IEC27002, ISO/IEC29100, ISO/IEC20000, ISO/IEC22301, Open Web Application
Security Project, e por fim, a normativa de privacidade e proteção de dados (RGPD).

1 ÂMBITO DO PROJETO
MODELO DE GOVERNANCE



CONFIDENCIAL 424/10/2019

2 METODOLOGIA POR ÁREA DE ACTUAÇÃO
MACRO PRIVACY & LEGAL

Numa lógica de gestão de privacidade e proteção de dados, a metodologia utilizada assenta no seguinte modelo:
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2.1 METODOLOGIA POR ÁREA DE ACTUAÇÃO
MACRO PRIVACY & LEGAL

Data Assessment

Inventory and Mapping

Gap Analysis

A fase de Risk Assessment, encerra um conjunto de tarefas técnicas e jurídicas que abrangem

sumariamente as dimensões abaixo descritas;

Recolha, inventariação, análise e caracterização das operações de processamento de dados pessoais realizadas,

análise de lacunas de conformidade, incluindo verificação, avaliação, análise e mapeamento de risco de

processamento de dados.

Identificação das operações de tratamento que contém um maior risco de não conformidade legal e 

recomendações de melhoria, a fim de garantir o cumprimento do RGPD.

Mapeamento dos fluxos de dados pessoais tratados na organização, identificação das aplicações, dos

subcontratantes que tratam dados pessoais, bem como o apoio à elaboração do registo das operações de

tratamento para atender às obrigações definidas pelo RGPD.
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2.2 METODOLOGIA POR ÁREA DE ACTUAÇÃO
MICRO PRIVACY & LEGAL

Equipa Vantagens

Privacy

& 

Legal

• Conhecimento e compreensão do

nível de conformidade com o RGPD;

• Implementação de novos processos

e redesenho de processos já

existentes, que possibilitem

responder, de forma adequada, às

novas exigências;

• Acompanhamento da Organização

durante todo o processo de

implementação;

• Garantia de conformidade com o

RGPD;

• Fiabilidade na determinação do

volume de investimento necessário

para garantir a conformidade com o

RGPD.

• Análise contextualizada da realidade

da Organização relativamente à

proteção de dados pessoais

Objetivos

• Avaliação do nível de conformidade

face aos requisitos legais, em

particular face aos que se encontram

definidos no Regulamento Geral para

a Proteção de Dados (RGPD);

• Identificar a estratégia para a

aplicação do RGPD;

• Identificação das necessidades de

investimento para a implementação

do RGPD a curto, médio e longo

prazo (plano de evolução versus

plano de investimento);

• Avaliações de impacto de privacidade

das operações de tratamento

relevantes;

• Mapeamento da informação,

devendo proceder-se à análise de

todos os processos, bem como as

respetivas aplicações informáticas e

repositórios de dados de suporte, de

modo a identificar áreas de recolha,

tratamento e conservação de dados

pessoais.

Deliverables

• Relatório Gap-Analisys, que opera o

confronto entre o desempenho real e

o desempenho potencial ou desejado

da Organização, e possibilitará a

demarcação da estratégia a adotar

para a proteção de dados pessoais;

• (Re)Desenho, implementação ou

apoio à implementação dos

processos de governo da privacidade

a serem aplicados na Organização;

• Normas de privacidade a serem

aplicadas na Organização;

• (Re)Desenho, implementação ou

apoio à execução dos mecanismos

de proteção contra a perda de

informação;

• Relatório de desvios de

conformidade;

• Recomendações e Planos de Ação.
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2.2 METODOLOGIA POR ÁREA DE ACTUAÇÃO

auditoria consultoria

YEAR

fase 1 fase 2 ongoing

entrevistas e análise 

documental

mapeamento

análise de 

falhas

plano de evolução

políticas (entrega) políticas (implementação)

steeringwe are hereplan, do, check, act completorelatório

implementação do RGPD

privacy
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2.2 METODOLOGIA POR ÁREA DE ACTUAÇÃO
CRUZAMENTO COM CYBERSECURITY E ETHICS & CORPORATE COMPLIANCE 

O RISCO – ART. 24º RGPD

Tendo em conta a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento dos dados, bem como 

os riscos para os direitos e liberdades das pessoas singulares, cuja probabilidade e gravidade podem ser 

variáveis, o responsável pelo tratamento aplica as medidas técnicas e organizativas que forem 

adequadas para assegurar e poder comprovar que o tratamento é realizado em conformidade 

com o presente regulamento. Essas medidas são revistas e atualizadas consoante as necessidades.
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2.2 METODOLOGIA POR ÁREA DE ACTUAÇÃO
CRUZAMENTO COM CYBERSECURITY E ETHICS & CORPORATE COMPLIANCE 

AS MEDIDAS TÉCNICAS E ORGANIZATIVAS – ART 32º RGPD

1. Tendo em conta as técnicas mais avançadas, os custos de aplicação e a natureza, o âmbito, o

contexto e as finalidades do tratamento, bem como os riscos, de probabilidade e gravidade

variável, para os direitos e liberdades das pessoas singulares, o responsável pelo tratamento e o

subcontratante aplicam as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um

nível de segurança adequado ao risco, incluindo, consoante o que for adequado:

a) A pseudonimização e a cifragem dos dados pessoais;

b) A capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliência

permanentes dos sistemas e dos serviços de tratamento;

c) A capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada

no caso de um incidente físico ou técnico;

d) Um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficácia das medidas técnicas e

organizativas para garantir a segurança do tratamento.
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2.2 METODOLOGIA POR ÁREA DE ACTUAÇÃO
CRUZAMENTO COM CYBERSECURITY E ETHICS & CORPORATE COMPLIANCE 

AS MEDIDAS TÉCNICAS E ORGANIZATIVAS – ART 32º RGPD (cont)

2. Ao avaliar o nível de segurança adequado, devem ser tidos em conta, designadamente, os riscos

apresentados pelo tratamento, em particular devido à destruição, perda e alteração acidentais ou

ilícitas, e à divulgação ou ao acesso não autorizados, de dados pessoais transmitidos, conservados ou

sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.

3. O cumprimento de um código de conduta aprovado conforme referido no artigo 40.o ou de um

procedimento de certificação aprovado conforme referido no artigo 42.o pode ser utilizado como

elemento para demonstrar o cumprimento das obrigações estabelecidas no n.o 1 do presente artigo.

4. O responsável pelo tratamento e o subcontratante tomam medidas para assegurar que qualquer

pessoa singular que, agindo sob a autoridade do responsável pelo tratamento ou do subcontratante,

tenha acesso a dados pessoais, só procede ao seu tratamento mediante instruções do responsável pelo

tratamento, exceto se tal lhe for exigido pelo direito da União ou de um Estado-Membro.
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Metodologia do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI)

2.3 METODOLOGIA POR ÁREA DE ACTUAÇÃO
MACRO CYBERSECURITY E ETHICS & COMPLIANCE 

ACT

CHECK

(manter e implementar 
melhorarias no SGSI)

(monitorização e revisão 
do SGSI)

PLAN
(planear e criar um SGSI)

DO
(implementar e 
operar o SGSI)
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Sistema de Gestão da Segurança de Informação

Com base no ciclo “Plan-Do-Check-Act”:

Plan = onde se define os requisitos, avalia os riscos e decide

quais os controlos adequados;

Do = onde se implementa e opera o SGSI;

Check = onde se acompanha e analisa o SGSI;

Act = onde se mantém e melhora continuamente o SGSI.

O SGSI também define alguns documentos específicos que são

necessários e devem ser controlados, e garante a gestão dos

registos que comprovam a operação do SGSI.

Responsabilidade da Gestão

A gestão deve demonstrar o seu compromisso com o SGSI,

principalmente através da atribuição de recursos suficientes para

implementar e operar.

Auditorias Internas

A Organização deve realizar auditorias internas periódicas para

assegurar que o SGSI incorpora controlos adequados e que operem

de forma eficaz.

Análise da Gestão

A gestão deve analisar a pertinência, a adequação e a eficácia do

SGSI, pelo menos uma vez por ano, identificando eventuais

oportunidades de melhoria e avaliando a necessidade de mudança.

Melhorias

A Instituição deve melhorar continuamente o SGSI, através da

avaliação e se necessário fazer mudanças para garantir a sua

adequação e eficácia, gerindo-se não-conformidades de modo a

evitar possíveis problemas recorrentes.

2.3 METODOLOGIA POR ÁREA DE ACTUAÇÃO
MACRO CYBERSECURITY E ETHICS & CORPORATE COMPLIANCE 
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Para o sucesso da implementação de um Sistema de Gestão de

Segurança de Informação, é importante alinhar os seguintes

vetores:

Comprometimento da Gestão de Topo

A Gestão de Topo da Organização deve estar envolvida no Sistema

de Gestão, assegurando, nomeadamente:

• Representação na Comissão de Segurança;

• Aprovação dos documentos elaborados no âmbito do SGSI;

• Apoio na Implementação dos processos e procedimentos de

Segurança de Informação, nomeadamente dos investimentos

necessários;

• Revisão periódica do estado do SGSI, no que se refere ao

cumprimento de objetivos e mitigação de Não Conformidades.

Comprometimento das Áreas

Todas as áreas envolvidas na definição e implementação dos

processos associados ao SGSI devem encontrar-se disponíveis para

a sua definição e implementação.

Comprometimento de todos os Colaboradores

Todos os colaboradores devem ser sensibilizados para a

importância da informação e sua segurança, bem como para o

cumprimento dos procedimentos implementados para a Segurança

de Informação.

Definição do responsável pela implementação do SGSI

É necessária a alocação de um Recurso Humano dedicado a tempo

inteiro à Implementação do SGSI e posterior monitorização e

acompanhamento.

2.3 CYBERSECURITY E ETHICS & CORPORATE COMPLIANCE
FATORES DE SUCESSO PARA A IMPLEMENTAÇÃO
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2.3 METODOLOGIA POR ÁREA DE ACTUAÇÃO

Equipa Vantagens

Ethics

&

Corporate

Compliance

• Conhecer o nível de segurança

praticado na Organização face à

norma internacional;

• Proceder à avaliação

quantitativa da segurança nas

14 áreas identificadas na norma

ISO/IEC 27001:2013;

• Implementar um sistema de

gestão de segurança da

informação;

• Implementar as políticas,

procedimentos e normas de

segurança da informação,

baseado em normativos;

• Garantir o funcionamento do

sistema de segurança e

aplicabilidade de controlos,

através de auditorias internas.

Objetivos

• Avaliar o nível de maturidade

TI/SI e de segurança dos

sistemas de informação da

Organização, no que respeita à

estrutura de suporte ao negócio,

abrangendo as 14 áreas da

norma ISO/IEC 27001:2013;

• Identificar as necessidades das

áreas de aplicabilidade de

políticas e procedimentos, para

garantir a conformidade dos

processos;

• Avaliar e acompanhar o estado

do sistema de gestão de

segurança de informação através

de auditorias internas.

Deliverables

• Relatório de Auditoria de Gap-

Analisys, com a avaliação do

estado da Organização perante a

ISO/IEC27001 e recomendações

para melhoria;

• Relatório de Auditoria Interna

com a identificação das não

conformidades e oportunidades

de melhoria perante o âmbito

do sistema de gestão da

segurança da informação

definido;

• Plano de ação para a evolução

do nível de compliance

ISO/IEC27001;

• Documentação de

procedimentos e Políticas de

Segurança de acordo com a

ISO/IEC27001.
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METODOLOGIA POR ÁREA DE ACTUAÇÃO

Etapas necessárias para a implementação de um sistema de gestão de segurança de informação.

•Business Case.

•Macro 

Planeamento

•Definição de 

Milestones.

Aprovação da 

Administração para o 

projeto de 

implementação do SGSI

•Definição do 

âmbito 

organizacional.

•Definição do 

âmbito de 

sistemas de 

informação.

•Definição do 

âmbito físico.

•Desenvolvimento 

da Política de 

Segurança.

Definição do âmbito, 

limites e política do 

SGSI
• Identificação dos 

ativos de 

informação.

• Análise das diversas 

formas de 

processamento de 

informação.

• Identificação dos 

requisitos legais.

• Identificação do 

nível de 

sensibilização 

existente sobre 

segurança de 

informação.

Elaboração da análise 

dos requisitos de 

Segurança de 

Informação

• Identificação de:

• Ameaças

• controlos

• Vulnerabilidades

• Consequências para 

os ativos da perda 

de:

• Confidencialidade

• Integridade

• Disponibilidade

• Impacto para o 

Negócio.

• Probabilidade de 

ocorrência de 

incidentes.

•Nível de Risco 

estimado.

Elaboração de uma 

análise de risco e 

planeamento do 

tratamento do risco • Segurança 

Organizacional

• Segurança das TI

• Segurança Física

• ISMS:

• Monitorização

• Avaliação

• Auditoria Interna

• Formação

• Gestão de 

Incidentes

• Revisão pela 

Gestão

• Melhoria 

Contínua

Desenho do SGSI

2.3
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2.3 METODOLOGIA POR ÁREA DE ACTUAÇÃO

Equipa Vantagens

Cybersecurity

• Conhecer o nível de credibilidade e

conformidade do processo de evolução

estabelecido pela camada de gestão;

• Conhecer as vulnerabilidades existentes;

• Conhecer os mecanismos de defesa e

prevenção de possíveis vulnerabilidades;

• Conhecer a infraestrutura tecnológica &

aplicacional em vigor na organização,

estabelecendo o nível de criticidade associado e

respetivos requisitos (técnicos, funcionais e de

segurança);

• Conhecer as fontes de informação na vertente

de segurança (nomeadamente via estrutura de

IDS, logging corporativa via Microsoft Active

Directory, logging via firewall de perímetro);

• Enquadrar do ponto de vista estratégico os

projetos de segurança a implementar face às

recomendações evidenciadas no decorrer do

processo de auditoria;

• Compreender quanto e como é necessário

investir em segurança e tecnologia de

informação;

• Conhecer a relação custo/benefício de projetos

de segurança ou tecnológicos.

Objetivos

• Identificar claramente o estado atual da

segurança de informação da plataforma TI/SI;

• Apoiar a equipa interna de sistemas de

informação nas correções das vulnerabilidades

e riscos diagnosticados;

• Identificar a maturidade e estado da

componente aplicacional existente;

• Apoiar a equipa interna de sistemas de

informação na definição de procedimentos de

segurança;

• Apoiar a equipa interna de sistemas de

informação na definição de procedimentos de

segurança;

• Diagnóstico/Auditoria global de segurança

interna e externa (testes de intrusão);

• Análise e avaliação detalhada de

vulnerabilidade e riscos de segurança com base

nos requisitos das normas;

• Especificação de um plano de ação com

medidas de correção e melhorias concretas

com base em prioridades e criticidade;

• Diagnósticos periódicos de segurança, durante

a execução do contrato;

• Apoio à equipa de Sistemas de Informação ao

nível da segurança nas tarefas de gestão de

projetos e implementação de soluções,

nomeadamente na avaliação da adequação dos

sistemas às normas de segurança.

Deliverables

• Apresentação executiva dos resultados de

Auditoria de Segurança Formal, com os

principais findings e conclusões;

• Relatório final de Auditoria de Segurança

Formal com a totalidade das falhas

identificadas, vulnerabilidades, recomendações

e uma avaliação formal segundo a

ISO/IEC27001;

• Relatório de Auditoria de Acompanhamento,

no âmbito da revalidação dos findings

detetados na auditoria formal;

• Relatório de Auditorias Aplicacionais, em que

identificam as falhas detetadas, provas de

conceito e ações de melhoria;

• Plano de evolução com a identificação de

oportunidades de melhoria;

• Elaboração de termos de referência para

consultas ao mercado;

• Avaliação de propostas;

• Elaboração de pareceres técnicos.
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2.3 METODOLOGIA POR ÁREA DE ACÇÃO
MACRO 

auditoria consultoria

teste de intrusão 

externo

YEAR

fase 1 fase 2 ongoing

segurança 

aplicacional interna

validação de controlos 

técnicos

entrevistas e análise 

documental

avaliação e sistematização 

da informação

plano de evolução

validação e apoio nas correções de não conformidades

plano de evolução

implementação do SGSI

políticas e procedimentos internos

steeringwe are hereplan, do, check, act completorelatório

cybersecurity

compliance
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2.4 METODOLOGIA POR ÁREA DE ACTUAÇÃO
MACRO PRIVACY & LEGAL



CONFIDENCIAL 2024/10/2019

2.4
METODOLOGIA POR ÁREA DE ACTUAÇÃO
MACRO DPO EXTERNO

EPD Externo
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2.4
METODOLOGIA POR ÁREA DE ACTUAÇÃO
MACRO DPO EXTERNO

EPD Externo
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2.4
METODOLOGIA POR ÁREA DE ACTUAÇÃO
MICRO DPO EXTERNO

Vantagens 

• Não contratar alguém para vir a integrar os seus quadros especificamente para desempenhar

funções de EPD;

• Não ter de suportar quaisquer encargos ou riscos a dar formação a um dos seus colaboradores

para desempenhar as funções em causa;

• Alheio a pressões internas que possam surgir no seio da empresa ou grupo onde preste os

seus serviços;

• Absoluta independência da pessoa ou entidade designada em relação à empresa ou grupo

empresarial onde venha a exercer a referida função;

• Conhecimentos privilegiados em matéria de direito de proteção de dados e respetivas práticas

(equipa multidisciplinar).
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EPD Externo

Direitos dos titulares

Gestão de incidentes

Identificação da fuga 

de informação

Notificação às 

autoridades 
CNPD

CNCS

Dados Pessoais

Infraestructuras e 

redes

Acções auxiliares à 

garantia dos direitos 

dos titulares
Notificação do titular

2.4
METODOLOGIA POR ÁREA DE ACTUAÇÃO
MICRO DPO EXTERNO
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2.3 BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE

Procedimentos

Encarregado 

de Proteção 

de Dados

Objetivos

• Zelar pelo cumprimento da legislação de proteção de

dados no âmbito das atividades do responsável ou

subcontratado pelo tratamento dos dados;

• Recolher informações para identificar as atividades de

tratamento de dados pessoais, analisar e verificar a

conformidade desses processos com as regras do RGPD;

• Manter-se em constante papel de informador, conselheiro

e emissor de recomendações para o cumprimento das

regras, apesar de o EPD não ser pessoalmente responsável

pelo incumprimento das mesmas;

• Garantir que a entidade responsável ou subcontratada pelo

tratamento dos dados responderá pelo não cumprimento

das regras;

• Contribuir para a sensibilização da UTAD para a

importância e relevância do compliance em tratamento de

dados pessoais.

Deliverables

• Informar e aconselhar a UTAD no respeito pelas

normas de privacidade e proteção de dados;

• Sempre que solicitado, coordenar as ações de

controlo da conformidade dos processos de

tratamento de dados pessoais levados a cabo pela

UTAD, nomeadamente através da promoção de

ações de sensibilização internas, formação e

auditorias;

• Relatório de Incidentes;

• Coordenar as ações da UTAD em eventual caso de

violação de dados;

• Coordenar a cooperação com a Autoridade de

Controlo em caso de violação de dados;

• Coordenar as ações de comunicação ao titular dos

dados em eventual caso de violação de dados;

• Prestar aconselhamento nas avaliações de risco e

impacto e controlar a sua realização;

• Comunicações Tipo ao titular dos dados;

• Investigação forense de suporte;
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CERTIFICAÇÕES DE SEGURANÇA E PROJETOS I&D4



ASSOCIAÇÕES
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ASSOCIAÇÕES5
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