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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Objetivo 

Os recursos informáticos são hoje um instrumento fundamental da BRAVANTIC. O presente 

documento tem por objetivo divulgar um conjunto de normas de utilização da infraestrutura 

informática no sentido de promover a utilização responsável dos recursos (postos de trabalho, redes, 

aplicações e comunicações) colocados ao serviço de todos os colaboradores e confiados à BRAVANTIC 

pelos clientes/utilizadores dos serviços de Data Center. 

Pretende ainda, responder aos objetivos do Sistema de Gestão da Segurança da Informação:  

• Disponibilidade,  

• Integridade e  

• Confidencialidade 

1.2 Campo de Aplicação 

As presentes normas têm que ser observadas na íntegra por todos os utilizadores e administradores 

de sistemas da Rede Informática da BRAVANTIC, com acesso a qualquer recurso informático que seja 

propriedade e/ou esteja sob responsabilidade da BRAVANTIC. A obrigatoriedade da sua observação 

estende-se ao uso de todo o equipamento nestas condições, seja qual for a sua localização. 

Os colaboradores da BRAVANTIC são responsáveis por comunicar ao Service Desk (ver Capítulo 11) 

qualquer evento que comprometa a segurança da informação, conforme estabelecido no 

procedimento P.OT.dc.03 - “GESTÃO DE INCIDENTES NA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO”. 

 

2. POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO 

Devem ser respeitadas as seguintes regras: 
O posto de trabalho que ocupa é um recurso da BRAVANTIC colocado à sua disposição. Trate-o como 

tal, aplicando as boas práticas de utilização de PC’s. 

Pode escolher o screen saver do seu agrado, mas não deixe de colocar como automático, no máximo 

ao fim de 10 minutos, requerendo password para regresso ao ambiente de trabalho. Não se esqueça 

que dentro de uma sessão qualquer utilizador não autorizado vai passar por Si! 

No seu posto de trabalho são disponibilizadas as aplicações autorizadas pela gestão, necessárias para 

o desempenho das suas funções. Estas aplicações constam de uma lista interna devidamente 

aprovada. Se necessitar de novas ferramentas deve contactar o Service Desk, sendo cada situação 

analisada caso a caso. 

Ao ausentar-se do seu PC deve fazer o LOCK da sessão (ausência de curta duração) ou o LOG OFF 

para períodos de maior duração. Assim garante que durante a sua ausência ninguém usa a sua 

sessão. 

 

Ao nível das aplicações: 
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• Nunca instale aplicações recebidas por e-mail, CD ou outras vias. 

• Nunca altere os settings de segurança do browser. 

A utilização não aceitável inclui, sem se limitar, ao seguinte: 

• É estritamente desaconselhável a instalação de quaisquer aplicações no computador. Se 

necessitar de novas ferramentas faça um pedido ao Service Desk. 

• Em circunstância alguma devem os colaboradores aceder a qualquer recurso a partir de um 

computador utilizando a sessão iniciada por outro utilizador; recorde-se que se está a fazer 

passar por ele! 

O seu PC tem o Antivírus ativo; não tente desativá-lo nem peça que o desativem. 

REGRAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO DO CORREIO ELETRÓNICO 
O facto de dispor de uma conta de e-mail não autoriza o seu detentor a representar a BRAVANTIC 

ou atuar em nome dela. 

A conta de e-mail do utilizador está protegida por uma password pessoal que impede que a sua 

correspondência seja lida por terceiros. As passwords são essenciais para preservar a segurança da 

informação da BRAVANTIC. Esta segurança não deve ser colocada em causa com a revelação desta 

password a outrem, gravação da mesma no disco ou escolha de passwords óbvias. 

Todas as mensagens de e-mail enviadas ou recebidas são alvo de arquivo e, sendo o direito à 

privacidade respeitado pela BRAVANTIC, esta roga-se o direito de abrir e ler qualquer mensagem 

quando solicitado por lei ou ordem judicial. 

A precaução é fundamental para minimizar os riscos de ferramentas inseguras como o correio 

eletrónico (e-mail). 

A BRAVANTIC cooperará com as autoridades em caso de investigação legal. 

Boas práticas de utilização 

Restrinja o número de destinatários 

Tente dirigir-se a apenas um destinatário. Mensagens enviadas diretamente para mais que um 

destinatário (no campo ‘Para:’) podem tornar-se pouco claras relativamente a quem tem que fazer o 

quê. 

Utilize o campo ‘Para:’ (To:) para os destinatários que devem desencadear uma ação. Normalmente 

são aqui indicados os destinatários mais importantes e/ou urgentes da mensagem.  

Quando for necessário dar conhecimento da mensagem a mais do que um destinatário, utilize o 

campo ‘CC:’ (a que geralmente se chama Cópia de Cortesia). Ao enviar mensagens para diversos 

destinatários tenha o cuidado de restringir o número de endereços de e-mail que coloca nos campos 

‘Para:’ e ‘CC:’. Ao colocar vários endereços nestes campos, cada um dos destinatários da mensagem 

terá acesso ao endereço de e-mail dos restantes destinatários, o que poderá provocar situações de 

divulgação indevida de informação privada. 

Esta é uma das formas utilizadas por spammers para angariar informação sobre endereços de e-mail 

para fazer crescer a sua base de contactos para ações menos próprias (marketing e/ou outras). 
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Quando pretender enviar uma mensagem a diversos destinatários protegendo os respetivos 

endereços de e-mail utilize o campo ‘BCC:’. Desta forma os endereços dos diversos destinatários não 

se tornam visíveis evitando que cada destinatário da mensagem fique a conhecer os endereços dos 

restantes destinatários. 

Acesso remoto à conta de correio eletrónico da BRAVANTIC 

O acesso remoto à conta de e-mail disponibilizada pela BRAVANTIC, por webmail, não deverá ser 

efetuado quando se utilizem equipamentos públicos (Kiosques internet, cyber-cafés, etc.) porque os 

dados do utilizador (UserId e password) poderão passar a ser do conhecimento de outros (por 

‘keyboard’ ou ‘session logging’). 

Opção de pré-visualização de e-mails 

Desactive a opção de pré-visualização das mensagens (‘preview pane’) que recebe porque, assim que 

o e-mail se abre visualiza automaticamente na janela de baixo, caso uma mensagem tenha vírus este 

pode infectar de imediato o seu computador ou mesmo o sistema da BRAVANTIC. 

Receção de e-mail 

Sempre que for possível, confirme a origem dos e-mails que recebe a pedirem-lhe informações, 

mesmo que este venha de parceiros, fornecedores ou clientes; existem por vezes tentativas de 

pessoas mal-intencionadas, de se fazerem passar por outros para terem acesso a informação que 

não deveriam poder aceder. 

Apague, sem visualizar ou reenviar, os e-mails provenientes de pessoas que não conhece e/ou com 

assunto duvidoso. Se suspeitar que estes contêm de facto vírus, não as reenvie para o Service Desk. 

Tome nota do suposto emissor e do assunto do e-mail e informe o Service Desk. 

Prevenção contra vírus informáticos 

É muito importante que sejam respeitadas as seguintes regras: 

• Consulte sempre a origem e o assunto do e-mail antes de o abrir, se lhe parecerem suspeitos 

não a abra; se o considerar relevante peça a ajuda do Service Desk; 

• Nunca instale executáveis; 

• Nas mensagens de origem desconhecida evitar abrir ficheiros anexos; 

• Não abra ficheiros anexos com extensões do tipo “.exe”, “.vbs” e “pif”. 

4. REGRAS DE UTILIZAÇÃO DE PASSWORDS 

Os níveis de acesso estão de acordo com as funções desempenhadas pelo colaborador e estão 

evidenciados no respetivo cadastro. 
Deverão ser respeitadas as seguintes regras:  

• Cada utilizador dispõe de uma password individual, privada e intransmissível 
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• Escolher uma password que não seja fácil de adivinhar (ex. – não escolher nome próprio ou 

de familiares mais chegados, nome do departamento, etc.); 

• Não deixar a password escrita e acessível na zona de trabalho mesmo em locais que estão, 

aparentemente, inacessíveis como debaixo do teclado, a password não deve ficar disponível 

na sua zona de trabalho; 

• Não divulgar a password. Apenas em caso de extrema necessidade os utilizadores devem 

divulgar a sua password alterando-a assim que possível. 

• Ponderar bem a ativação da função de ‘Guardar password /Remember, password’ em 

quaisquer aplicações (Outlook, Explorer, ...). 

• Recorra à utilização de passwords nos screensavers. Recomenda-se que o screensaver surja 

após 10 minutos de não utilização do sistema.  

• Está implementada a obrigatoriedade de alterar a password, trimestralmente. 

Se por questões de ordem técnica for necessário disponibilizar o seu Username a outrem, proceda da 

seguinte forma: 

• Mude a sua password atual para uma outra temporária constituída, por exemplo, pelo 

primeiro nome da pessoa que pretende o acesso, um hífen e o ano corrente (henrique-2010) 

• Comunique a sua password a quem pretende o acesso, tomando nota da data e hora em que 

tal ocorreu; 

• Quando não for mais necessário esse acesso, mude de imediato a password temporária para 

a sua password original, tomando nota da data e hora em que tal ocorreu. 
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5. REGRAS DE ACESSO À INTERNET 
Com as presentes normas pretende-se garantir o correto acesso e utilização da Internet na 

BRAVANTIC. 

A BRAVANTIC faculta o acesso à Internet a todos os seus colaboradores e terceiros convidados, 

facilitando-lhes assim a execução das suas tarefas dependentes de acesso remoto.  

Ao fazer o download de ficheiros da Internet, tenha sempre presente a questão das marcas registadas 

e dos vírus. Em caso de dúvida, aja movido pela precaução.  

Práticas a evitar 

A utilização não aceitável inclui, sem se limitar ao seguinte: 

• É expressamente restrito o acesso a sites ou download a partir destes, sempre que sejam 

desconhecidos ou referenciados como perigosos. 

• Os colaboradores não devem empreender atividades ilegais recorrendo à Internet. 

• A utilização pessoal do acesso à Internet não deve interferir com a disponibilidade do sistema 

para os outros utilizadores, pelo que os funcionários não devem participar em jogos on-line 

ou estar ligados a canais ativos que transmitam para os seus computadores informação em 

atualização permanente 

6. POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS 

Medidas de Segurança 

Medidas básicas de segurança relacionadas com a utilização de dispositivos móveis: 

Guardar acessórios 

Acessórios como cartões de memória ou memórias USB poderão representar um chamariz para 

alguém mal-intencionado, para além de poderem conter informação confidencial ou importante. 

Assim, quando não estão a ser utilizados devem ser guardados em local seguro. 

Adoção de firewall 

Normalmente as redes empresariais estão protegidas com firewalls, mas quando um colaborador 

acede à internet a partir de casa ou do quarto de um hotel, deixa de estar sob a proteção dos 

equipamentos da rede empresarial e fica vulnerável a ataques. A firewall do dispositivo é a solução 

obrigatória para utilizadores que utilizam acesso à rede fora da empresa. 

Atualização de Antivírus e patches de segurança 

O dispositivo deve ser mantido atualizado no que refere a antivírus e patches de segurança. 

http://www.bravantic.com/
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Utilização de software autorizado 

A utilização de apenas software autorizado é obrigatória.  

Screen saver 

O bloqueio automático do computador é obrigatório pois permite que pequenas deslocações dos 

colaboradores dentro das instalações da empresa ou num cliente. 

O computador deverá estar configurado para bloquear o ecrã em, no máximo, 5 minutos após 

ausência de utilização. 

Alerta 

A importância da comunicação de situações de insegurança na rede interna de uma empresa é 

essencial para a sua rápida resolução. A quebra de qualquer procedimento de segurança por parte 

de um colaborador deve ser comunicada rapidamente aos responsáveis pela rede informática.  

Extravio ou perca de smartphones 

Embora todos os telemóveis estejam sujeitos ao uso obrigatório de password, em caso de perca ou 

extravio do dispositivo, deve ser imediatamente avisado o responsável pelo sistema de informação 

por forma a que seja efetuado o “wipe” remoto ao conteúdo do smartphone.  

  

http://www.bravantic.com/


 

Av. José Francisco Gerreiro / Paiã Park                 T +351 21 012 70 00          

Edifício A2 1675-076 / 1675-076 Pontinha          F +351 21 479 51 09 www.bravantic.com / 

 

Portugal - Brasil – Moçambique – Angola - Cabo Verde - Dubai  

       Nível de Confidencialidade: Público 

 

7. POLÍTICA DE ACESSO E OPERAÇÃO DO DATA CENTER 

Aspetos gerais 

A sala do Data Center é de acesso restrito. Nela estão alojados equipamentos e dados da 

BRAVANTIC e de clientes cuja segurança deve ser garantida. 

A manutenção, segurança e operacionalidade do Data Center á da responsabilidade do Diretor do 

departamento INFORMATION SYSTEMS. (DIS) 

1. O Data Center é monitorizado por um sistema de videovigilância e controlo de acessos através 

de código pin, pessoal, e/ou impressão digital do colaborador autorizado pela DIS; 

2. Os colaboradores autorizados terão “livre” acesso ao Data Center. Todas as entradas no Data 

Center são registadas; 

3. Os restantes colaboradores da BRAVANTIC poderão solicitar autorização de acesso ao 

responsável pela DIS. Estas solicitações serão avaliadas, podendo ou não ser atendidas. Em 

caso de aprovação, será dada permissão de entrada, no sistema de controlo de acessos, 

sendo esta classificada como autorização permanente ou temporária. 

4. Somente será permitido o acesso de pessoas externas à DIS, à sala do Data Center, por 

ocasião de manutenções preventivas ou corretivas, de hardware ou de software, desde que 

acompanhadas por um colaborador da DIS; 

5. Apenas a pessoas autorizadas pela Administração ou Diretor da DIS podem aceder ao data 

Center. 

6. Entradas esporádicas de pessoas não autorizada no espaço do data Center são registadas 

junto da Dir. da Excelência Organizacional responsável por assegurar o cumprimento das 

políticas internas sobre a segurança da informação. 

7. As manutenções preventivas ou corretivas de equipamentos pertencentes a clientes, somente 

poderão ser realizadas na presença do responsável pelo equipamento ou com autorização 

explícita deste. 

8. Manutenções em equipamentos em período de garantia somente poderão ser realizadas pela 

assistência técnica autorizada; 

9. Todas as ações realizadas no âmbito das manutenções deverão ficar registadas no log dos 

sistemas. 

10. Não é permitida a entrada e ou saída de peças, equipamentos e acessórios da sala do Data 

Center sem o prévio conhecimento e autorização do responsável. 

11. Não é permitida a entrada no Data Center com qualquer tipo de bebida e/ou comida bem 

como fumar ou fazer fogo; 
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12. É proibido deixar no Data Center qualquer objeto que não faça parte dos sistemas 

computacionais, tais como: Listagens ou outros papeis, caixas de cartão, troços de cabo, 

ferramentas ou qualquer tipo de resíduos ainda que resultantes de trabalhos em execução. 

13. As tapes de backup deverão ser arrumadas em armário próprio para o efeito ou no cofre 

existente, contíguo ao Data Center. 

14. A Hospedagem de novos equipamentos no Data Center deverá seguir as normas: 

• A hospedagem de novos sistemas carece sempre de autorização pelo responsável do 

Data Center ou pela administração da BRAVANTIC. 

•  A hospedagem de equipamentos respeitará a compatibilidade técnica bem como a 

disponibilidade física e de infraestrutura. 

• Somente serão instalados equipamentos da BRAVANTIC ou dos seus clientes com as 

licenças de software oficiais, as quais deverão ser confirmadas por ocasião da 

hospedagem. 

• Os equipamentos hospedados deverão seguir os padrões de segurança estabelecidos 

para o ambiente do Data Center. 

15. Situações não previstas neste documento deverão ser avaliadas pela direção da DSD. 

Práticas a evitar 

Não está permitido o uso da estrutura do Data Center para qualquer fim privado ou que possa 

comprometer a segurança da informação (Exemplo: testes de software ou instalação de aplicações 

não autorizadas). 

Os técnicos que suportam os serviços de Data Center não estão autorizados a usar serviços de internet 

a partir da rede de gestão do DC. 
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8. SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES 

Gestão de backups 

Os backups são efetuados de acordo com o contratualizado com cada cliente e sintetizados no 

documento de controlo de backups. 

Procedimento: 

• O cliente define o método e os ficheiros ou bases de dados que pretende proteger. 

• O cliente define as características do backup a implementar (periodicidade, retenção, etc.). 

• A informação correspondente aos pontos 1. e 2. são detalhados nos documentos proposta / 

contrato, onde são definidos os parâmetros de cada cliente. 

• Após formalizado cada contrato deverá ser atualizado o documento de controlo de backups. 

Gestão de suportes de dados amovíveis 

É vedado o transporte de dados pré-estabelecidos como sendo confidenciais em suportes amovíveis 

tais como PEN’s, CD’s ou Tapes sem que estes estejam protegidos por encriptação e/ou password. 

Controlo de acessos lógicos 

Segregação de redes 

A infraestrutura do Data Center possui redes segregadas em três grupos principais: 

• Rede de cliente (uma por cada cliente). 

• Rede de administração 

• Rede de utilizadores internos 

Esta subdivisão permite o isolamento estrutural dos acessos aos vários silos de informação. 

Os utilizadores apenas acedem às áreas necessárias para o desempenho das suas funções. 

Política de autorizações de acessos 

O pedido de acesso aos sistemas é autorizado apenas por: 

• Administrador da BRAVANTIC ou 

• Responsável pelo Data Center. 

A remoção do acesso é efetuada na saída do colaborador dos quadros da empresa, com evidência na 

check-list associada ao cadastro de cada colaborador. 
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Controlo periódico dos acessos 

Anualmente é verificada e atualizada a lista de acessos aos sistemas. 

9. NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO SERVICE DESK 

Formas de contacto 

A BRAVANTIC disponibiliza a todos os utilizadores da BRAVANTIC a utilização de um serviço de Service 

Desk capaz de responder aos problemas ou dúvidas que se coloquem no dia-a-dia.  

O utilizador poderá recorrer ao serviço de Service Desk através das seguintes vias: 

Via e-mail, enviando um e-mail para: helpdesk@bravantic.com 

Por telefone, contactando o número 800 100 121 

 

O Service Desk deve ser o ponto único de contacto com todo o seu suporte informático. Por favor, 

colabore connosco não tentando contactar diretamente os técnicos que conhece. Não é por essa via 

que o seu pedido é tratado preferencialmente. Se se trata de um pedido urgente nós garantimos que 

lhe será dada a devida prioridade. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 

Este regulamento complementa o Manual do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança 

da Informação da BRAVANTIC, as Políticas da Qualidade, Ambiente e da Segurança da Informação 

neste expressa. 

Poderá a qualquer momento, fazer quaisquer sugestões enviando os seus comentários ao Gestor do 

Sistema Integrado de Gestão, da forma mais conveniente quer seja por correio, telefone ou correio 

eletrónico: 

 

e-Mail: catarina.gracio@bravantic.com 

e-Mail: qualidade@bravantic.com 

e-Mail: protecaodedados@bravantic.com 
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ESTA FOLHA FOI PROPOSITADAMENTE DEIXADA EM BRANCO 
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