
GUIA DE BOAS PRÁTICAS

SEGURANÇA 
DE INFORMAÇÃO



Ficha técnica

DESIGNAÇÃO
Guia de Boas Práticas – Segurança de Informação

PROMOTOR
AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro

PROJETO
DIGIQUAL - Qualificação para a economia digital na i4.0 (POCI - 02-0853-FEDER-041302)

PRODUZIDO POR:
KWL – Sistemas de Gestão da Qualidade, Lda. 

DATA:
junho de 2022



3

GUIA DE BOAS PRÁTICAS
SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO

Índice

1. ENQUADRAMENTO  5

2. A GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 7

2.1 O CICLO DE VIDA DA INFORMAÇÃO 8

3. OS SISTEMAS DE GESTÃO DA SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO 11

3.1 A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E A GESTÃO DA PRIVACIDADE -  RGPD 13

4. A NORMA ISO/IEC 27001  15

4.1 FAMÍLIA DAS NORMAS ISO  15

4.2 A NORMA ISO 27001 17

5. METODOLOGIAS ABORDADAS PELA ISO 27001 25

5.1 CICLO PDCA 25

5.2 PENSAMENTO BASEADO EM RISCO 26

5.3 COMO IMPLEMENTAR A ISO 27001 26

6. OS SISTEMAS DE GESTÃO E A DIGITALIZAÇÃO 29

7. AS BOAS PRÁTICAS NOS SISTEMAS DE GESTÃO DA SEGURANÇA 

DE INFORMAÇÃO - PROJETO DIGIQUAL 35

8. CONCLUSÕES 39

9. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICAS 43



01



5

GUIA DE BOAS PRÁTICAS
SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO

1. ENQUADRAMENTO 

A AIDA CCI – Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro, desenvolveu o projeto DIGI-
QUAL - Qualificação para a economia digital na i4.0 ao abrigo do Sistema de Incentivos Qualificação 
e Internacionalização das PME -Projetos Conjuntos – Qualificação das PME – Aviso nº 15/SI/2018. 

O objetivo do presente guia de boas práticas em formato digital e respetivos conteúdos é a incorpo-
ração de parte dos casos de estudo das empresas que aderiram ao projeto “DIGIQUAL”, apoio no 
âmbito do Sistema de Incentivos: Qualificação e Internacionalização das PME -Projetos Conjuntos 
– Qualificação das PME – Aviso nº 15/SI/2018, Projeto nº: 041302 (POCI - 02-0853-FEDER-041302), 
pelo que foram analisados os casos das empresas que apresentaram os melhores indicadores de 
benchmarking no decurso e após a intervenção. Tendo em conta as empresas a serem intervencio-
nadas, os conteúdos a conceber terão uma abordagem pragmática, baseando-se em apresentações 
teóricas genéricas e simplicistas e focando essencialmente a apresentação de exemplos concretos 
de boas praticas no domínio da Gestão da Segurança de Informação.
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2. A GESTÃO DA SEGURANÇA DE 

INFORMAÇÃO

No contexto atual, onde o uso de dispositivos e meios digitais é crescente, a importância de gerir a 
informação, torna-se mais crítica. Nesse contexto, um dos seus aspetos é a segurança da informação 
que é também sujeita a maiores desafios. É assim crítico, o alinhamento com os conceitos associados 
com a gestão e a identificação dos problemas associados com a segurança da informação, bem 
como o esforço a realizar para, da melhor forma, lidar com vulnerabilidades e integrar a gestão da 
segurança da informação nas práticas associadas com a gestão da informação.

A informação é utilizada pelas organizações, independentemente sejam lucrativas ou não. A informa-
ção satisfaz as necessidades de informação de modo a permitir o reconhecimento das caraterísticas 
de um determinado contexto e suportar a decisão, com vista a garantir uma ação de acordo com 
os objetivos pretendidos e com a realidade envolvente (ação informada). 

As organizações empresariais também necessitam de informação e esta pode ser entendida como 
um ativo de grande valor que é materializado e em muitos formatos distintos. Nem todos são digi-
tais, como o papel, mas muitos dos formatos são, cada vez mais digitais. Exemplos de informação 
em suporte digital é a que existe em registos de computador, em bases de dados e noutras das 
inúmeras aplicações com que as empresas suportam o seu dia-a-dia.

Gerir toda esta informação de um modo eficaz, tornou-se essencial para o futuro do negócio em 
causa. Em consequência, a segurança da informação (enquanto ativos de potencialmente grande 
valor) não deve mais ser visto como uma atividade menor, no contexto das organizações – mesmo 
daquelas que não sendo empresariais, também possuem informação crítica, como é o caso das 
organizações estatais, de administração pública, ou mesmo do governo. A proteção destes ativos 
de valor, associados com a informação é designada por segurança da informação.

A segurança da informação é a proteção de informação, dos sistemas e dos dispositivos (hardware) 
que usa, armazena e transmite informação. O objetivo da segurança da informação é o de proteger 
de forma adequada os ativos de informação de modo a assegurar a continuidade de negócio (ou 
de operação, se for preferido o uso de um termo menos associado à vida empresarial), minimizando 
potenciais perdas que possam ocorrer (da perda ou destruição de valor desses ativos) e maximizando 
o retorno de investimento (uma vez que os esforços associados com a proteção de informação tem 
de ser cobertos pelo seu valor ou pelo valor que deles se possa extrair). Para atingir este objetivo, é 
necessário preservar três aspetos críticos da informação, que são: a confidencialidade, a integridade 
e a disponibilidade. 

A apresentação correta destes aspetos da informação garante a credibilidade e confiança nas orga-
nizações e nos negócios e pode ser alcançada, com base na aplicação de controlos. Os controlos 
podem ser mais ou menos sofisticados e são resultado de uma combinação de políticas, proce-
dimentos, estruturas organizacionais e mecanismos de medida física ou de hardware e software. 
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De um modo geral, a segurança da informação é um requisite obrigatório, de forma a minimizar 
os riscos associados a uma atividade ou negócio e assegurar a conformidade com disposições 
legais ou de natureza regulatória, como é o caso de regulamentos comunitários ou provenientes da 
legislação nacional.

2.1 O ciclo de vida da informação

A gestão da segurança de informação encontra-se alinhada com a informação e o seu ciclo de vida. 
Em termos de conceitos, podemos definir “Informação” com “Dados estruturados que contribuam 
para o conhecimento” e o “Ciclo de Vida da Informação” como “Os dados gerados e processados, 
que são estruturados em informação e que por sua vez é transformada em conhecimento que é 
utilizado para criar valor”.

Ciclo de Vida da Informação

Gerar e Processar

Transformar

Orientar/ Suportar

Criar

Processo de Negócio

Processos de IT

Dados

InformaçãoValor

Conhecimento

Estruturar

A informação é um valor das organizações, pelo que a sua preservação é vital para a sua conti-
nuidade. No entanto as organizações atuam em mercados altamente competitivos (até agressivos) 
com acesso a tecnologias cada vez mais evoluídas e sofisticadas. A informação está sempre sob 
ameaça (interna ou externa, acidental ou maliciosa). Adicionalmente verifica-se cada vez mais uma 
exigência crescente das partes interessadas sobre o tema, nomeadamente ao nível dos clientes, 
acionistas, entidades reguladoras, entre outros. Há assim a necessidade de implementar medidas 
que garantam Confidencialidade, Disponibilidade e Integridade (e ainda Autenticidade e Não repúdio) 
da Informação.

A Segurança da Informação está assim relacionada com a proteção e salvaguarda da informação 
que constitui valor para a organização e suas partes interessadas.

Fonte: Virgínia Linhares
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Sendo abrangente o Foco da Segurança da Informação pode envolver:

 ● Desastres Naturais (sismos, cheias, secas, erupção vulcânica, …)

 ● Desastres/Falhas Tecnológicos (incêndio, explosão, derrame; falhas de: comunicação 
/ energia / funcionamento / processamento /…)

 ● Falhas/Ilícitos Humanos (erros: conceção / manutenção / utilização; falha humana; 
intrusão física ou lógica; fraude ...)

 ● Questões Político-Sociais (Requisitos legais, alterações políticas, greves, atentados, 
imperativos sociais e religiosos …)
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3. OS SISTEMAS DE GESTÃO DA 

SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO

Uma forma possível de gerir a segurança da informação no seio de uma empresa é através da im-
plementação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação.

É por isso importante esclarecer conceitos alinhados com o referencial normativo. 

Assim a Segurança a Informação está desde logo associada com a: preservação da confidencialida-
de, disponibilidade e integridade da informação, estando também associadas outras propriedades, 
como a autenticidade, não repúdio e continuidade.

Quanto aos princípios da Segurança da informação:

 ● Confidencialidade – Propriedade da informação ser legível e acessível apenas por 
entidades, processos ou sistemas autorizados.

 ● Integridade – Assegurar o rigor, precisão, exatidão e plenitude da informação.

 ● Disponibilidade - A informação está disponível, atempadamente, a pedido de entidades 
ou sistemas autorizados.

 ● Autenticidade - A informação é salvaguardada através da verificação da identidade da 
entidade que a pretende aceder, a fim de assegurar a integridade da mesma.

 ● Não repúdio - Garantia de que uma entidade não poder negar uma ação da sua autoria, 
condição necessária para a validade jurídica de ações e seus resultados.

 ● Continuidade – Garantia de salvaguarda e recuperação da informação.

DisponibilidadeConfidencialidade

Integridade

Imagem: Pilares da segurança da informação
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Já no que diz respeito a conceitos gerais:

 ● Risco – Efeito da incerteza na obtenção/alcance dos objetivos. Sendo o efeito o desvio 
positivo ou negativo. E a Incerteza decorre de deficiência de informação relacionada 
com a compreensão ou conhecimento de um evento e respetiva probabilidade e con-
sequência de ocorrência. No contexto da segurança da informação, a combinação da 
probabilidade e consequência de um evento, associado à falha de segurança, que resulte 
numa eventual perda ou diminuição dos níveis estabelecidos para a Confidencialidade, 
Integridade e Disponibilidade da Informação.

 ● Controlo – Ação/medida (política, processo, prática, dispositivo) que modifica o risco, 

 ● Objetivo de controlo – Declaração que descreve o que deve ser alcançado em resul-
tado da implementação de um controlo. 

 ● Declaração de Aplicabilidade – Documento que estabelece os controlos necessá-
rios para implementar as opções escolhidas no tratamento do risco da segurança da 
informação, justificando a adoção desses controlos e exclusões (cláusula 6.1.3 ISO/
IEC 27001:2013).

 ● Sistema de Gestão da Informação – Parcela (subsistema) de um sistema de gestão 
destinado a preservar a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação 
através da aplicação de metodologias de gestão do risco, conferindo confiança às 
partes interessadas de que os riscos são geridos adequadamente. 

 ● Gestão da Privacidade - Salvaguarda da Informação de todas as partes interessadas, 
associada a dados pessoais e equiparados. 

 ● Sistema - Qualquer combinação de dispositivos, equipamentos de rede, plataformas, 
processos, aplicações - interativos ou não, total ou parcialmente automatizados - que 
utilizem, armazenem, transportem ou transformem informação.

 ● Transporte - Transferência ou transmissão da informação, local ou remota, física ou 
lógica.

 ● Dispositivo pessoal - Qualquer dispositivo portátil, fixo ou móvel, de utilização pessoal 
ou mista (profissional e pessoal), que permita acesso a sistemas, redes e serviços no 
âmbito da política de segurança interna.

 ● Entidade - Pessoa ou Sistema caraterizado por uma identidade, passível de identifi-
cação. Uma Entidade é identificada por uma única identidade e é especificada por um 
conjunto de características de acordo com o seu tipo - pessoa ou sistema.
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3.1 A Segurança da Informação e a Gestão da Privacidade -  RGPD

O Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho da EU estabelece as regras relativas 
à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento e à livre circulação de dados 
pessoais, defendendo os direitos e as liberdades fundamentais das pessoas singulares, relativa-
mente ao seu direito à proteção dos seus dados pessoais. Há assim uma mudança de paradigma: 
da heteroregulação vs. Autoresponsabilização das organizações

Devolução aos cidadãos 
do controlo sobre os seus 

dados pessoais

Regulamentação aplicável 
às organizações

Adaptação do mercado e da 
sociedade à economia digital

Foi publicado em 2016 com um período de adaptação de 2 anos, sendo aplicável no dia 25 de maio 
2018 em todos os países membros da UE.

E o que defende o RGPD? Todos os direitos fundamentais de liberdade e princípios reconhecidos 
na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente o respeito pela vida priva-
da e familiar, pelo domicílio e pelas comunicações, a proteção dos dados pessoais, a liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião, a liberdade de expressão e de informação e a diversidade 
cultural, religiosa e linguística.

Aplica-se a todas as organizações privadas e públicas que se encontrem nos 28 estados membros 
da União Europeia ou organizações subcontratadas para o efeito situados na UE, que tratem dados 
pessoais de Titulares Singulares residentes no território da União Europeia independentemente da 
sua nacionalidade ou do seu local de residência.

No que diz respeito às obrigações: Foram introduzidas um conjunto de novas regras, entre as quais 
se destaca a obrigação de designar um encarregado para a proteção de dados, regras sobre pseu-
donimização de dados, a alteração das regras sobre obtenção de consentimento, novas regras sobre 
consentimento de menores, a eliminação do sistema de notificações e autorizações, a implementação 
do direito ao esquecimento, criação de obrigações acrescidas para os subcontratados, a introdução 
de coimas de valor muito elevado e obrigações de informação relativas a quebras de segurança.
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4. A NORMA ISO/IEC 27001

A ISO/IEC 27001 é um referencial internacional de gestão da segurança da informação que define 
os requisitos para a implementação de um Sistema de Gestão da Segurança da Informação.

Este sistema visa a avaliação de risco e a implementação de procedimentos necessários para 
preservar a confidencialidade, integridade e disponibilidade de toda a informação. A certificação 
demonstra, de forma clara, a validade da sua informação e o compromisso real com a segurança.

Principais vantagens da ISO/IEC 27001:

 ● Identifica e elimina ameaças e vulnerabilidades

 ● Fornece segurança e confiança

 ● Desenvolve o conhecimento

 ● Redução de custos

 ● Maior notoriedade

 ● Colaboradores motivados

 ● Satisfação dos clientes

 ● Melhoria dos processos e serviços 

Ao implementar a ISO/IEC 27001, a organização implementará um Sistema de Gestão da Segurança 
da Informação abrangente aos três aspetos essenciais de um regime de segurança da informação: 
pessoas, processos e tecnologia.

Este sistema é apoiado pela gestão de topo, adaptável à cultura e à estratégia da organização, e que 
é constantemente monitorizado, atualizado e revisto, utilizando um processo de melhoria contínua. 
A sua organização será capaz de garantir que o Sistema de Gestão da Segurança da Informação se 
adapte às mudanças organizacionais para identificar e reduzir continuamente os riscos.

4.1  FAMÍLIA DAS NORMAS ISO

Atualmente as normas mais conhecidas, embora existam outras importantes, são as normas ela-
boradas pela ISO.
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A organização internacional denominada como ISO, International Organization for Standardization, 
fundada em 1947 trabalha no desenvolvimento de normas internacionais. Atualmente a organização 
conta com cerca de 21686 normas internacionais publicadas, sendo cada vez mais procurada para 
melhorar e atualizar as normas existentes e para o desenvolvimento de novas normas (ISO, 2018). 

A ISO é uma organização internacional para padronização, sendo que o seu nome deriva da palavra 
grega “isos”, que significa algo que é uniforme ou homogéneo. De acordo com o próprio website, 
é uma organização não-governamental, independente e internacional com a participação de 162 
corpos de estandardização nacional. Com os seus membros, junta os peritos para partilharem 
conhecimento e desenvolverem, de forma voluntária e consensual, normas internacionais relevan-
tes para o mercado, promovendo soluções para desafios globais. Estes standards internacionais 
geram especificações globais para produtos, serviços e sistemas, de forma a assegurar qualidade, 
segurança e eficiência.

A ISO tem normas para sistemas de gestão de diversas áreas, nomeadamente, qualidade, segu-
rança, gestão (em geral), saúde e medicina, ambiente e energia, indústria, serviços e tecnologia de 
informação.

As principais normas da família da ISO 27000 são:

 ● ISO/IEC 27000:2018 - Information technology Security for any kind of digital information, 
ISO/IEC 27000 is designed for any size of organization.

 ● ISO/IEC 27001:2013 - Information technology Security for any kind of digital information, 
ISO/IEC 27000 is designed for any size of organization.

 ● ISO/IEC 27002:2013 - Information technology Security techniques – Code of practice 
for information security controls

Estando ainda alinhada com outras normas nomeadamente:

 ● ISO 3100:2009 (NP ISO 31000:2013) Risk Management – Principles and Guidelines 
(Gestão do Risco - Princípios e linhas de orientação).

 ● ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity management systems – Re-
quirements (Segurança Societária - Sistema de Gestão de Continuidade do Negócio 
– Requisitos).

 ● ISO/IEC 20000:2011-1 Information technology – Service management – Part 1 Service 
management system requirements (Sistema de Gestão de Serviços de TIs – Requisitos)

 ● (NP EN) ISO 9001:2015 Quality Management Systems – Requirements (Sistemas de 
Gestão da Qualidade – Requisitos).



17

GUIA DE BOAS PRÁTICAS
SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO

Assim e no que diz respeito às principais especificidades das normas da família ISSO 27001: A ISO/
IEC 27002 provê orientações para a implementação dos controlos listados na ISO 27001. A ISO 27001 
especifica 114 controlos que podem ser utilizados para reduzir riscos de segurança, e a ISO 27002 
pode ser bem útil porque ela disponibiliza detalhes sobre como implementar estes controlos. A ISO 
27002 era anteriormente referenciada como ISO/ IEC 17799, e surgiu a partir da norma Britânica 
BS 7799-1. ISO/IEC 27004 prevê orientações para a medição da segurança da informação – ela 
ajusta-se bem com a ISO 27001 porque explica como determinar se o SGSI atingiu seus objetivos. 
A ISO/IEC 27005 prevê orientações para a gestão de riscos de segurança da informação. Ela é um 
suplemento muito bom para a ISO 27001 porque dá detalhes sobre como realizar a avaliação de 
riscos, provavelmente o estágio mais difícil na implementação. A ISO 27005 surgiu a partir da norma 
Britânica BS 7799-3. Já a ISO 22301 define os requisitos para sistemas de gestão da continuidade 
do negócio, ajustando-se bem com a ISO 27001 porque o anexo A.17 da ISO 27001 requer que a 
continuidade do negócio seja implementada sem contudo prover muitos detalhes. No que diz res-
peito à ISO 9001 define os requisitos para sistemas de gestão da qualidade – embora em primeira 
vista gestão da qualidade e gestão da segurança da informação não tenham muito em comum, o 
fato é que 25% dos requisitos da ISO 27001 e ISO 9001 são os mesmos: controle de documentos, 
auditoria interna, análise crítica pela gestão, ações corretivas, definição de objetivos e gestão de 
competências. Isto significa que se uma organização implementou a ISO 9001, ela terá um trabalho 
muito mais fácil para implementar a ISO 27001.

4.2  A NORMA ISO 27001

A ISO 27001 é uma norma internacional publicada pela International Standardization Organization 
(ISO) e descreve como gerir a segurança da informação numa organização. A versão mais recente 
desta norma foi publicada em 2013, e seu título completo agora é ISO/IEC 27001:2013. A primeira 
versão desta norma foi publicada em 2005, e foi desenvolvida com base na Norma Britânica BS 
7799-2. A ISO 27001 pode ser implementada em qualquer tipo de organização, com ou sem fins 
lucrativos, privada ou pública, pequena ou grande. Ela é escrita pelos melhores especialistas mun-
diais no campo de segurança da informação e prevê metodologia para a implementação da gestão 
da segurança da informação em uma organização. Ela também possibilita que organizações obte-
nham certificação, o que significa que um organismo certificador independente confirmou que uma 
organização implementou a segurança da informação em conformidade com a ISO 27001. A ISO 
27001 tornou-se a mais popular norma de segurança da informação no mundo e muitas organiza-
ções foram certificadas tendo-a como referência:
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Nº de certificados

2007 2008 2009 2010 2011 2012

7732

9246

12934

15626

17355

19577

A norma ISO 27001:2013 apresenta como benefícios à Implementação de um Sistema de Gestão 
da Segurança da Informação:

 ● Oportunidade de identificar e eliminar ameaças e vulnerabilidades;

 ● Fornece segurança e confiança a todas as partes interessadas (clientes, sócios e outros);

 ● Melhora a consciência da segurança;

 ● Incrementa a capacidade para antever, gerir e sobreviver a um desastre;

 ● Desenvolve o conhecimento sobre a própria organização, os seus processos, ativos e 
dependências;

 ● Fornece conhecimento real do risco a que a organização se encontra exposta;

 ● Assegura a continuidade do negócio;

 ● Contribui para a redução de custos e melhoria dos processos e serviços;

 ● Cumprimento da legislação em vigor;

 ● Redução de custos associados à “não segurança”.

A ISO / IEC 27001 é dividida em 11 seções e Anexo A, onde as seções de 0 a 3 são introdutórias 
(e não são obrigatórias para a implementação), enquanto as seções de 4 a 10 são obrigatórias – 

Fonte: Pesquisa da ISO sobre Certificações em Normas de Sistemas de Gestão
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significando que todos os seus requisitos devem ser implementados em uma organização se ela 
quer estar em conformidade com a norma. Controles do Anexo A devem ser implementados apenas 
se declarados como aplicáveis na Declaração de Aplicabilidade. De acordo com o Anexo SL das 
Diretivas ISO / IEC da International Organization for Standardization, os títulos das seções da ISO 
27001 são os mesmos da ISO 22301:2012, na nova ISO 9001:2015, e outras normas de gestão, 
permitindo uma integração mais fácil destas normas.

 ● Seção 0: Introdução – explica o propósito da ISO 27001 e sua compatibilidade com 
outras normas de gestão. 

 ● Seção 1: Âmbito - explica como esta norma é aplicável a qualquer tipo de organização.

 ● Seção 2: Referência normativa - refere-se a ISO / IEC 27000 como uma norma onde 
termos e definições são dadas. 

 ● Seção 3: Termos e definições - novamente, refere-se à ISO / IEC 27000. 

 ● Seção 4: Contexto da organização - esta seção é parte da etapa do planeamento (Plan) 
do ciclo PDCA e define requisitos para o entendimento de assuntos externos e internos, 
partes interessadas e seus requisitos, e a definição do âmbito do SGSI. 

 ● Seção 5: Liderança - esta seção é parte da etapa de planeamento (Plan) do ciclo PDCA 
e define as responsabilidades da Gestão de Topo, estabelecendo papéis e responsabi-
lidades, e o conteúdo da política de segurança da informação de alto nível.

 ● Seção 6: Planeamento - esta seção é parte da etapa de planeamento (Plan) do ciclo 
PDCA e define requisitos para a avaliação de risco, tratamento de risco, Declaração 
de Aplicabilidade, plano de tratamento de risco, e define os objetivos de segurança 
da informação.

 ● Seção 7: Apoio - esta seção é parte da etapa de planeamento (Plan) do ciclo PDCA 
e define requisitos de disponibilidade de recursos, competências, conscientização, 
comunicação e controle de documentos e registos. 

 ● Seção 8: Operação - esta seção é parte da etapa execução (Do) do ciclo PDCA e define 
a implementação da avaliação e tratamento de risco, assim como controlos e outros 
processos necessários para atingir os objetivos de segurança da informação. 

 ● Seção 9: Avaliação do desempenho - esta seção é parte da etapa verificação (Check) 
do ciclo PDCA e define requisitos para o monitorização, medição, análise, avaliação, 
auditoria interna e análise crítica pela gestão. 

 ● Seção 10: Melhoria - esta seção é parte da etapa de atuação (Act) do ciclo PDCA e 
define requisitos para não conformidades, ações corretivas e melhoria contínua.
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 ● Anexo A - este anexo disponibiliza um catálogo de 114 controles (salvaguardas) distri-
buídos em 14 seções (seções de A.5 até A.18).

Capacidade de concretizar os objetivos de segurança estabelecidos
Gestão adequada do Risco para a Segurança da Informação

Contexto da organização

PLAN

5. Liderança6. Planeamento 9. Avaliação 
Desempenho

7. Suporte
8. Operação

10. Melhoria

ACT

DO CHECKAMBIENTE REGULAMENTAR

Gestão Risco
Segurança Informação

Confiança Partes 
Interessadas

Requisitos 
Segurança

Partes Interessadas

Figura - Estrutura de alto nível da Norma NP EN ISO / IEC 27001:2013 Ciclo PDCA 
(adaptada Virgínia Linhares)

A estrutura da ISO 27001 está então alinhada com a metodologia Planear - Fazer – Verificar - Atuar. 
Estando alinhada com a estrutura de alto nível com o objetivo de procurar a uniformização formal 
de todos os padrões dos sistemas de gestão.

Estrutura de Alto Nível 1. Âmbito
2. Referências normativas
3. Termos de definições
4. Contexto da organização
5. Liderança
6. Planeamento
7. Suporte
8. Operacionalização
9. Avaliação de desempenho
10. Melhoria
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Os requisitos da estrutura de alto nível incluem um texto central idêntico e termos comuns com de-
finições fundamentais, concebidos para beneficiar os utilizadores que implementam várias normas 
de sistema de gestão da ISO.

O foco da ISO 27001 é proteger a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação 
de uma organização. Isto é feito identificando-se quais potenciais problemas podem ocorrer com 
a informação (i.e. avaliação de risco), e então definindo quais necessidades devem ser atendidas 
para prevenir tais problemas de ocorrerem (i.e. mitigação de risco ou tratamento de risco). Desta 
forma, a principal filosofia da ISO 27001 é baseada na gestão de riscos: descobrir onde os riscos 
estão, e então tratá-los sistematicamente:  O foco da ISO 27001 é proteger a confidencialidade, 
integridade e disponibilidade da informação de uma organização. Isto é feito identificando-se quais 
potenciais problemas podem ocorrer com a informação (i.e. avaliação de risco), e então definindo 
quais necessidades devem ser atendidas para prevenir tais problemas de ocorrerem (i.e. mitigação 
de risco ou tratamento de risco). Desta forma, a principal filosofia da ISO 27001 é baseada na gestão 
de riscos: descobrir onde os riscos estão, e então trata-los sistematicamente:

Estrutura da ISO 27001

Implementação
de salvaguardas

Avaliação e 
tratamento do risco

As salvaguardas (ou controles) que são implementadas em geral estão na forma de políticas, proce-
dimentos e implementações técnicas (i.e. software e equipamento). Contudo, em muitos casos as 
organizações já possuem todo o hardware e software instalado, mas estão utilizando-os de forma 
insegura – desta forma, a maioria das implementações da ISO 27001 serão sobre definir as regras 
organizacionais (i.e. documentos escritos) que são necessárias de modo a prevenir brechas de segu-
rança. Uma vez que  tal implementação irá requerer a gestão de múltiplas políticas, procedimentos, 
pessoas, ativos, etc., a ISO 27001 descreve como encaixar todos estes elementos de forma coe-
rente no sistema de gestão de segurança da informação (SGSI). Desta forma, gerir a segurança da 
informação não trata apenas de segurança em TI (i.e. fierwalls, anti-virus, etc.) mas também sobre 
gerir processos, proteção legal, recursos humanos, proteção física, etc.

Existem 4 benefícios de negócio essenciais que uma organização pode atingir com a implementação 
desta norma de segurança da informação: 

 ● Conformidade com requisitos legais – existem cada vez mais leis, regulamentações 
e requisitos contratuais relacionados a segurança da informação, e a boa notícia é que 
muitos deles podem ser resolvidos pela implementação da ISO 27001 – esta norma tem 
uma metodologia para estar em conformidade com todos estes requisitos. 
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 ● Obter vantagem de marketing – a certificação enquanto fator de diferenciação da 
concorrência. Pode ser uma vantagem para a visão de clientes que são sensíveis a 
questão da segurança da informação e à importância de trabalharem com fornecedores 
certificados.

 ● Reduzir custos – a principal filosofia da ISO 27001 é prevenir incidentes de segurança 
de ocorrerem; e cada incidente, sendo este grande ou pequeno custa dinheiro – desta 
forma, ao prevenir incidentes as organizações irão economizar dinheiro. 

 ● Melhor organização – tipicamente, organizações que crescem rápido não tem tempo 
para fazer uma pausa e definir seus processos e procedimentos – e como uma con-
sequência, muito frequentemente os empregados não sabem o que precisa ser feito, 
quando e por quem. A implementação da ISO 27001 permite às organizações a forma-
lização dos seus processos, melhorando assim a comunicação e a organização interna.

E onde se encaixa a gestão da segurança da informação numa organização? Essencialmente, a 
segurança da informação é parte da gestão geral de riscos de uma organização, com sobreposição 
em áreas de cyber segurança, gestão da continuidade do negócio e gestão de TI:

Segurança 
da informação

Cyber segurança

Continuidade
do negócio

Tecnologia 
da informação

Gestão de riscos
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5. METODOLOGIAS ABORDADAS PELA ISO 

27001 

A ISO 27001 fundamenta-se em algumas metodologias, das quais se destacam o Ciclo PDCA, a 
Abordagem por Processo e o Pensamento Baseado em Risco. Baseia-se também num conjunto de 
princípios, os Princípios da Gestão da Qualidade, que devem ser seguidos pelas organizações que 
queiram implementar um SGSI de acordo com este referencial.

5.1 CICLO PDCA

No que diz respeito ao princípio da “Melhoria”, este é tido em conta ao longo da norma ISO 27001, 
essencialmente, através da aplicação do ciclo PDCA. Esta metodologia é também conhecida como 
Ciclo de Deming, uma vez que foi Deming quem o aplicou e divulgou. O nome do conceito “PDCA” 
deriva das palavras inglesas Plan (Planear), Do (Executar), Check (Verificar) e Act (Atuar):

 ● Planear – estabelecer os objetivos e processos necessários para apresentar resultados 
de acordo com os requisitos do cliente e as políticas da organização;

 ● Executar – implementar os processos;

 ● Verificar – monitorizar e medir processos e produto em comparações com políticas, 
objetivos e requisitos para o produto e reportar os resultados;

 ● Atuar – empreender ações para melhorar continuamente o desempenho dos processos.

Este ciclo de 4 etapas (ou ações), deve ser capaz de melhorar de forma cíclica os próprios processos 
e, consequentemente, o sistema de gestão da qualidade da organização.

ExecutarVerificar

PlanearAtuar

Melhoria Contínua

Figura: Ciclo PDCA
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5.2 PENSAMENTO BASEADO EM RISCO

O pensamento baseado em riscos, embora constasse de forma implícita nas versões anteriores, só 
na versão de 2019 constitui uma metodologia base da ISO 9001. De acordo com a ISO 27001, o 
risco é o efeito da incerteza e qualquer incerteza pode ter efeitos positivos ou negativos. Um desvio 
positivo que resulte de um risco pode proporcionar uma oportunidade. As oportunidades podem 
surgir como resultado de uma situação favorável à obtenção de um resultado pretendido, por exem-
plo, um conjunto de circunstâncias que permitam à organização atrair clientes, desenvolver novos 
produtos e serviços, reduzir o desperdício ou melhorar a produtividade. Para estar de acordo com 
esta norma, uma organização deve planear e implementar ações para tratar os riscos e as oportu-
nidades. Ao tratar tanto os riscos como as oportunidades estabelece-se uma base para aumentar a 
eficácia do sistema de gestão da qualidade, obter melhores resultados e prevenir efeitos negativos.

5.3 COMO IMPLEMENTAR A ISO 27001

Para implementar a ISO 27001 numa organização, podem ser sugeridas 16 etapas: 

1. Obter apoio da Gestão de Topo; 

2. Utilizar metodologia de gestão de projeto;

3. Definir o âmbito do SGSI;

4. Escrever a política de segurança da informação de alto nível; 

5. Definir a metodologia de avaliação de risco;

6. Realizar a avaliação de risco;

7. Escrever a Declaração de Aplicabilidade;

8. Escrever o Plano de Tratamento de Risco;

9. Definir como medir a eficácia de seus controles e do seu SGSI;

10. Implementar todos os controles e procedimentos aplicáveis;

11. Implementar programas de formação e conscientização;

12. Realizar todas as operações diárias prescritas pela documentação do seu SGSI; 
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13. Monitorizar e medir o seu SGSI;

14. Realizar auditoria interna;

15. Realizar análise crítica pela direcção;

16. Implementar ações correctivas.

No que diz respectivo à documentação obrigatória, a ISO 27001 requer que a seguinte documentação 
seja escrita: âmbito do SGSI (cláusula 4.3); Política de segurança da informação e objetivos (cláusulas 5.2 
e 6.2); Metodologia de avaliação de risco e de tratamento de risco (cláusula 6.1.2); Declaração de aplica-
bilidade (cláusula 6.1.3 d); Plano de tratamento de risco (cláusulas 6.1.3 e e 6.2); Relatório de avaliação de 
risco (cláusula 8.2); Definição de papéis e responsabilidades de segurança (cláusulas A.7.1.2 e A.13.2.4); 
Inventário de ativos (cláusula A.8.1.1); Uso aceitável dos ativos (cláusula A.8.1.3); Política de controle de 
acesso (cláusula A.9.1.1); Procedimentos operacionais para a gestão de TI (cláusula A.12.1.1); Princípios 
para projetar sistemas seguros (cláusula A.14.2.5); Política de segurança para fornecedores (cláusula 
A.15.1.1); Procedimento para gestão de incidente (cláusula A.16.1.5); Procedimentos de continuidade 
do negócio (cláusula A.17.1.2); Requisitos estatutários, regulatórios e contratuais (cláusula A.18.1.1).

No que diz respeito a registos obrigatórios: Registos de formação, habilitações, experiência e qua-
lificações (cláusula 7.2); Resultados de monitorização e medição (cláusula 9.1); Programa de audi-
toria interna (cláusula 9.2); Resultados de auditorias internas (cláusula 9.2); Resultados de análises 
críticas pela direção (cláusula 9.3); Resultados de ações corretivas (cláusula 10.1); Registos (logs) de 
atividades de usuários, de exceções e de eventos de segurança (cláusula A.12.4.1 e A.12.4.3). Uma 
organização pode decidir escrever documentos de segurança adicionais se considerar necessário.

No que diz respeito à certificação existem dois tipos de certificação ISO 27001: (a) para organiza-
ções, e (b) para indivíduos.

As organizações podem ser certificadas, para provar que elas estão em conformidade com todas 
as cláusulas obrigatórias da norma; indivíduos podem participar de cursos e passar em exames 
para obter o certificado. 

Para a certificação de uma organização, é necessário uma auditoria externa realizada por um orga-
nismo de certificação. A auditoria de certificação é realizada pelas seguintes etapas: 

 ● Auditoria de 1ª fase (Análise da documentação) – os auditores analisarão toda a do-
cumentação.

 ● Auditoria de 2ª fase (Auditoria principal) – os auditores realizarão uma auditoria no local 
para verificar se todas as atividades na organização estão em conformidade com a ISO 
27001 e com a documentação do SGSI.

 ● Visitas de supervisão – após o certificado ser emitido, durante os 3 anos de sua validade, 
os auditores verificarão se a organização mantém seu SGSI.
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6. OS SISTEMAS DE GESTÃO E A 

DIGITALIZAÇÃO

“Como poderíamos viver sem objetivos e esperanças? Todos nós temos sonhos; desejos; planos…  
Mas uma meta que está fora do alcance, somente gerará desmotivação e frustação. Em outras pala-
vras, sempre deve ter um método para alcançar um objetivo…. Sempre que pensamos em objetivos 
devemos pensar através de que método vamos alcançá-lo?” (Dr. W. Edwards Demin)

Em termos de definição, podemos considerar um Sistema de Gestão, um conjunto de elementos 
interrelacionados ou interativos de uma organização para estabelecer politicas e objetivos e pro-
cessos para alcançar esses objetivos. Os sistemas devem assim ser focados em resultados e a 
digitalização é uma ferramenta para a pronta disponibilidade dos dados.

Hardware
(equipamento)

Software
(método)

Humanware
(pessoas)

Interação entre processos

E porquê implementar um sistema de gestão? As vantagens são vastas pelo que destacamos:

 ● Organização interna dos serviços;

 ● Um sistema de gestão transversal à empresa;

 ● Melhor comunicação entre as partes;

 ● Criação de ferramentas de gestão por processos;

 ● Garantia de fiabilidade e qualidade do serviço;

 ● Redução de custos, como os da não qualidade (exemplo: produto não conforme);
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 ● Redução de reclamações;

 ● Rentabilização de recursos;

 ● Aumentar eficiência e eficácia;

 ● Melhorar imagem da empresa para o exterior.

Com a evolução das normas, a integração tem igualmente demostrado mais-valias pelo que há cada 
vez mais empresas a utilizar diferentes referências tendo em conta a sua atividade; característica do 
negócio ou por exemplo para cumprimento de requisitos de cliente ou da cadeira de valor.

Desenvolvimento Sustentável

Crescimento
Económico

Responsabilidade
Social

Integridade
Ambiental

ISO/IEC 27001 ISO 29001

ISO 28001

ISO 37001

ISO 9001

ISO 22000

ISO 9004

ISO 45001

(SA 8000)

ISO 30401

ISO 22301ISO 39001

ISO 20121

ISO 24518

ISO 46001

ISO 30000

ISO 14001

IATF 16949

ISO 20000

ISO 50001

ISO 56007

Petróleo

Segurança na cadeia 
de fornecimento

Qualidade
(Requisitos)

Seg. Alimentar

Qualidade
(Diretrizes)

Saúde e Segurança

Resp. Social
(Requisitos)

Conhecimento

Continuidade 
do negócioSeg. TrânsitoGestão de crises de 

abastecimento de água

Gestão da eficiência 
de uso de água

Reciclagem 
de navios

Ambiental 
(Requisitos)

Automóvel

Serviços de T.I.

Segurança de 
informações

Energia

Inovação

Anticorrupção
Eventos 

sustentáveis

Segundo Nigel Croft, o futuro das Normas de Sistemas de Gestão da ISO irá continuar a evoluir, 
estando presentemente muito aliada com a temática da sustentabilidade

Fonte: Nigel H. Croft
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A urgência da digitalização dos sistemas de gestão, avança também pelo impacto do contexto atual 
no negócio:

Até março de 2020 Depois de março de 2020

• Os colaboradores deslocavam-se diariamente para 
as empresas

• Vendas e relacionamento com clientes presencial

• Formações presenciais

• Eventos presenciais

• Teletrabalho a 100% (para alguns setores de 
atividade) até julho e posterior regresso gradual às 
empresas, com equipas em espelho

• Vendas e relacionamento com clientes à distância

• Formações online

• Eventos online

No que diz respeito aos principais desafios, verificou-se que o teletrabalho, a formação online bem 
como a permanente necessidade de inovar vieram para ficar. Aliado às dinâmicas próprias de cada 
empresa, todo o contexto de incerteza e mudança constante só foram possíveis de ultrapassar 
devido:

 ● Envolvimento e resiliência dos colaboradores e parceiros;

 ● Elevada capacidade de adaptação aos novos métodos de trabalho;

 ● Pensamento criativo e inovador;

 ● Foco nas decisões de grande impacto;

 ● Rapidez na tomada de decisões e agilidade na implementação.

E como será o futuro? Algo certo se espera, elevada imprevisibilidade e três linhas de orientação:

 ● Conceito de prestação de serviços, associado à INOVAÇÃO DISRUPTIVA;

 ● Redefinição dos modelos de negócio, associado à DIGITALIZAÇÃO;

 ● Customer experience, associado aos SERVIÇOS REMOTOS.

Apesar da incerteza temos assim certo que o digital é uma nova Era e que marca a 4ª revolução in-
dustrial. É por isso cada vez mais importante decidir como comunicamos e partilhamos informação? 
Como desenvolvemos conteúdos? Como é que pesquisamos e consumimos informação? Como é 
que as empresas arquivam informação e processam pedidos? 

Assim e no âmbito da digitalização dos sistemas, podemos apresentar um conjunto de vantagens 
para a implementação de Software de apoio aos Sistemas de Gestão ou de Apoio à Produção 
nomeadamente:
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 ● Produtividade: implementando automação para reduzir tarefas repetitivas;

 ● Custos/Receita: diminuição de custos no desenvolvimento e desempenho dos pro-
cessos;

 ● Senso de urgência / prontidão dos dados: Falta de organização para medir os custos 
da empresa; os indicadores não estão sendo atualizados corretamente; os custos de 
produção estão muito altos; o desperdício causado pelo acompanhamento inadequado 
das não conformidades; o risco de perda de dados é maior; assim como dados desfa-
sados nos relatórios que afetem decisões da empresa.

A Era Digital é assim sobre re-imaginar os negócios. Já no que diz respeito aos objetivos da des-
materialização e certificação podemos referir: 

 ● Sistematização dos processos;

 ● Melhoria da informação e das suas interligações;

 ● Facilidade nos acessos da informação;

 ● Rapidez na obtenção e acesso de informação;

 ● Valorização da empresa na aquisição de novos clientes, nomeadamente nos processos 
de qualificação dos clientes mais exigentes.

O crescimento relativo à utilização da Internet, também se sente na evolução das empresas, sendo 
que a digitalização tem desafiado recorrentemente os mercados, quer pelas mudanças na interação 
com o cliente, junto dos colaboradores (teletrabalho ou trabalho remoto), quer pela otimização dos 
processos internos. A digitalização é uma tendência mundial que tem aberto/vai continuar a abrir, 
várias oportunidades de negócio.

Em suma – Um desafio: Encontrar caminhos para envolver a gestão na cultura da qualidade e prin-
cipalmente, promover a importância de automatizar processos nos Sistema de Gestão. O uso da 
tecnologia tem-se tornado inevitável dentro das empresas.
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7.  AS BOAS PRÁTICAS NOS SISTEMAS 

DE GESTÃO DA SEGURANÇA DE 

INFORMAÇÃO - PROJETO DIGIQUAL

Apresenta-se abaixo a lista das empresas interveniente no âmbito do projeto DIGIQUAL e que 
implementaram boas práticas no âmbito segurança e saúde (ISO 27001 - Sistema de Gestão da 
Segurança da Informação)

EMPRESA ÁREA DE INTERVENÇÃO
CAE 
PRINCIPAL

LOCALIDADE

BLAZE INFORMATION SECURITY, LDA
Implementação de Sistema de 
Gestão Integrado (ISO 9001 e 
ISO/IEC 27001)

62020 Porto

WAVECOM - SOLUÇÕES DE RADIO, SA
Implementação de Sistema de 
Gestão de Segurança da Infor-
mação (ISO/IEC 27001)

71120 Aveiro

BLAZE INFORMATION SECURITY, LDA

Fundada em 2016, a Blaze Information Security é uma empresa privada de cibersegurança. Consti-
tuída por uma equipa experiente, acreditam fortemente na excelência técnica, e contam com vasta 
experiência na entrega de projetos complexos para clientes de diferentes setores, pequenas e 
médias empresas e clientes empresariais em setores como banca, fintechs, petróleo e gás, retalho, 
tecnologia, e-commerce, startups e muito mais.

O objetivo do presente projeto passou por garantir junto dos clientes da empresa, que são cumpridas 
as melhores práticas do mercado neste sector. Por esse motivo, optou-se por implementar a NP 
ISO IEC 27001:2013 - Sistema de Gestão de Segurança da Informação e NP EN ISO 9001:2015 - 
Sistema de Gestão da Qualidade.

No que diz respeito às boas práticas foram implementadas e após uma análise ao mercado e co-
municação com alguns fornecedores de softwares da área em questão, decidiu-se trabalhar com 
o software Global Management, por cumprir com os requisitos identificados em sede de projeto 
e por ir ao encontro das necessidades identificadas internamente, que são sobretudo focadas no 
processo de digitalização do sistema de gestão em implementação e ainda na simplificação efetiva 
de todo o trabalho a realizar com esta implementação e a gestão posterior do sistema de gestão. 
Atualmente, a NP ISO IEC 27001:2013 e a NP EN ISO 9001:2015 encontram-se implementadas e 
em pleno funcionamento na empresa.

WAVECOM - SOLUÇÕES DE RADIO, S.A.

Fundada no ano de 2000 e com sede em Aveiro, a Wavecom é uma empresa de engenharia de 
comunicações, que aposta na inovação e na criação de soluções próprias e diferenciadoras
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Considerando as necessidades identificadas pela empresa, a intervenção realizada foi bastante 
específica e concreta: a implementação da ISO 27001 – Sistema de Gestão da Segurança da Infor-
mação. Esta necessidade surge sobretudo devido aos serviços que Wavecom presta no mercado. 
Por outro lado, a tipologia de clientes que serve e os mercados que pretende atingir, visto ser este 
referencial crescentemente uma especificidade no âmbito das empresas tecnológicas e de comu-
nicação, tornou essencial a sua implementação.

No que diz respeito às boas práticas foram implementadas no âmbito dos trabalhos de estruturação 
e desenho do sistema de gestão da segurança da informação.
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8. CONCLUSÕES

A ISO 27001 é a norma padrão e referência internacional da Segurança de Informação, que estabe-
lece um padrão e código de boas práticas relativas à gestão de Segurança de Informação.

A ISO 27001 consiste na adoção de um conjunto de requisitos, processos e controlo para mitigar e 
gerir o risco de uma organização.

Com o crescimento relativo à utilização da Internet e ao clima de incerteza, que também se sente 
na evolução das empresas, a digitalização tem desafiado recorrentemente os mercados. Quer pelas 
mudanças na interação com o cliente e evolução também ao nível da segurança da informação, junto 
dos colaboradores (teletrabalho ou trabalho remoto), e pela otimização dos processos internos. A 
digitalização é uma tendência mundial que tem aberto/vai continuar a abrir, várias oportunidades 
de negócio.

A transformação digital envolve muito mais do que digitalizar o seu negócio. Enquanto digitalizar 
passa apenas por integrar tecnologias digitais nas rotinas da sua empresa, a transformação digital 
envolve repensar os processos internos e o modelo de negócio da sua empresa.

Há três elementos essenciais a qualquer transformação digital:

1. A liderança comprometida: As transformações digitais são, por norma, motivadas pelas 
pessoas nos cargos mais elevados e estratégicos da empresa. No entanto, a mudança 
ocorre maioritariamente ao nível operacional. É frequente que pouco tempo depois, aque-
les que motivaram a transformação se foquem em assuntos mais urgentes, deixando a 
transformação digital para segundo plano. Isto leva a que os colaboradores considerem 
as mudanças pouco importantes ou mesmo opcionais. Assim sendo, é necessário que a 
gestão se mantenha focada no objetivo, para que a empresa continue sempre a evoluir.

2. Colaboradores com competências digitais: Por vezes, o maior impedimento à mudança é 
a falta de competências digitais dos colaboradores, ou a sua inércia em usá-las. Aqui, uma 
boa tática é minimizar o impacto desta transformação, adequando os softwares utilizados 
às competências dos funcionários. Por outro lado, é importante que seja feita uma forte 
aposta em formação, de forma a que os colaboradores ampliem o seu conhecimento 
digital, adquiram um nova visão do negócio e encontrem resposta a eventuais questões.  

3. Agenda digital: Uma agenda digital consiste em planear e executar um conjunto de ativi-
dades com o objetivo de mudar a cultura organizacional. Embora, por vezes, este passo 
seja ignorado, criar uma agenda digital é fulcral, pois a transformação digital não ocorre 
sem o envolvimento dos colaboradores. Para além dos envolvimento dos colaboradores 
na mudança, criar uma agenda digital permite que a cultura organizacional se mantenha 
competitiva, pois gera a capacidade de questionar permanentemente o modelo de negócio 
e avaliar as oportunidades que podem ser criadas com o surgimento de novas tecnologias.
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O presente projeto, potenciou as vantagens da implementação de um sistema de gestão da segurança 
da informação nas empresas ao estabelecer, implementar, manter e melhorar de forma contínua um 
sistema de gestão de segurança da informação (SGSI) no contexto da organização, através de uma 
adequada gestão do risco (apreciação e tratamento) da informação, ajustada às necessidades da 
organização, tendo o recurso a ferramentas digitais nomeadamente softwares de apoio.
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