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Resumo 

Na administração pública, o alinhamento entre a estratégia de negócio 

(entendendo este como sendo a actividade principal da organização pública) e o 

investimento em SI/TI é crítico para reduzir custos e prestar serviços com maior 

qualidade e eficiência, mas a gestão de topo muda frequentemente e por vezes tem 

objectivos de mais curto prazo, e a gestão intermédia tem uma visão mais adequada 

para conseguir aquele alinhamento, mas tem menos poder e por vezes a tendência 

para se concentrar demasiado nos seus objectivos individuais. Num cenário destes, a 

gestão dos SI/TI da organização apenas pode influenciar e sensibilizar os restantes 

gestores para a necessidade do alinhamento, e fazer o que puder para melhorar 

qualidade dos serviços que presta. 

Neste trabalho é analisado o processo de especificação de um sistema de 

gestão de serviços de TI e segurança da informação, e do efeito do próprio processo e 

sua envolvente ao nível da respectiva implementação, numa instituição pública 

nacional e com a participação activa do autor, adoptando uma estratégia de 

Investigação-acção (Action Research). Pretende-se identificar as dificuldades mais 

significativas deste tipo de iniciativas e assim contribuir para o sucesso de futuras 

implementações semelhantes e para a elaboração de estudos posteriores sobre o tema. 

O interesse deste trabalho reside, por um lado, na especificidade da aplicação 

do tema no sector público em Portugal, numa altura em que este sofre grandes 

mudanças e, por outro lado, na novidade e utilidade de algumas das práticas aplicadas, 

potencialmente úteis a todo o tipo de organizações. O destaque dado à segurança da 

informação, justifica-se não só pela crescente importância da informação como um 

activo chave das organizações em geral, mas também pelas obrigações legais neste 

domínio e porque as eventuais falhas de segurança numa instituição pública 

prejudicam a imagem de toda a administração pública pois, em geral, os cidadãos 

vêem-na como um todo. 

Palavras-chave: Gestão de Serviços de TI, Gestão de Segurança da Informação, 

Administração Pública, Investigação-Acção, Racionalização de Processos, COBIT, 

ITIL, ISO/IEC 27002. 
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Abstract 

The alignment between business strategy and investment in IS/IT in public 

administration, is critical to reduce costs and provide services with higher quality and 

efficiency.  But the top management changes frequently and has short-term targets 

and middle management has a better vision for achieving this alignment, but has less 

power and tends to focus itself in its own individual objectives. In such a scenario, the 

management of the organizations IS/IT can only raise awareness and influence the 

other managers to the need of alignment, and do what it can to improve quality of the 

services it provides.  

This work analyzes the process of specification of an IT services and 

information security management system, and the effect of the process itself and its 

surrounding environment at the level of its implementation, in a national public 

institution and with the active participation of the author, adopting a strategy of 

Action Research. It is intended to identify the most significant difficulties of such 

initiatives, with the aim of contributing to the success of similar future deployments 

and for the development of further studies on the subject.  

The interest of this work is, first, the specificity of the implementation of the 

theme in the public sector in Portugal, at a time when it undergoes major changes and, 

secondly, the novelty and usefulness of some of the applied practices, potentially 

useful to all kind of organizations. The emphasis on information security, it is not 

only due to the growing importance of information as a key asset of organizations in 

general, but also result of legal obligations in this area and because eventual security 

flaws in a public institution harms the image of the whole public administration 

because, in general, people see it as a whole. 

 

Keywords: IT Service Management, Information Security Management, Public 

Administration, Action Research, Process Rationalization, COBIT, ITIL, ISO/IEC 

27002. 
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Prefácio 

Durante a fase final da Pós-graduação em Sistemas e Tecnologias de 

Informação para as Organizações, que precedeu o presente Mestrado em Gestão de 

Sistemas de Informação, o autor sentiu-se motivado para explorar as sinergias 

resultantes, por um lado, da sua actividade profissional como Gestor de Projectos e 

Assessor no departamento de sistemas de informação de uma instituição pública 

nacional e, por outro lado, do conhecimento e novas perspectivas adquiridos durante a 

frequência daquela Pós-graduação. 

Por um lado existia a vontade e interesse do autor em aprofundar o estudo de 

temas relacionados com a melhoria da gestão dos sistemas de informação no sector 

público. Por outro lado, surgiu a necessidade de intervir directamente num projecto 

relacionado com estes temas, precisamente na instituição onde o autor colaborava. 

Surgiu assim a oportunidade de aliar a condução de um projecto de definição e 

implementação de processos de gestão de serviços de SI/TI e de segurança da 

informação, com a elaboração da presente dissertação, que o autor propôs à 

instituição, a qual não só aprovou a elaboração do estudo, como patrocinou o 

complemento do curso para a prossecução do Mestrado. 

O presente estudo baseia-se num caso realizado nessa instituição pública 

nacional, consistindo num projecto de definição e implementação de um sistema de 

gestão de serviços de SI/TI e segurança da informação, em que o autor participou 

activamente, enquanto gestor de projecto e investigador, sendo analisado também o 

efeito do próprio processo e sua envolvente ao nível da respectiva implementação, de 

forma a identificar as dificuldades mais significativas deste tipo de iniciativas e assim 

contribuir para o sucesso de futuras implementações e para estudos posteriores sobre 

o tema. 
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1 Introdução 

Para se conseguir concretizar o alinhamento dos SI/TI com os objectivos de 

qualquer organização, é indispensável o efectivo envolvimento da respectiva gestão 

de topo, que deve atribuir a prioridade adequada e suficiente e disponibilizar os 

recursos necessários. 

Numa organização pública, a gestão de topo é tendencialmente política, com 

uma visão maioritariamente de curto prazo, porque muda frequentemente e serve 

objectivos políticos governamentais, também de curto prazo, não estando por vezes 

suficientemente sensibilizada para a importância dos SI/TI e do seu alinhamento com 

os objectivos estratégicos da organização. 

A gestão intermédia da actividade da organização, por seu lado, tem uma visão 

destas necessidades mais próxima do que é necessário para se conseguir o desejado 

alinhamento, mas não tem o poder da gestão de topo e sofre da tendência para se 

preocupar apenas com os seus objectivos individuais, não contribuindo para a 

necessária integração dos SI/TI. 

Neste cenário, a gestão intermédia dos SI/TI pode no entanto influenciar e 

sensibilizar os restantes gestores (intermédios e de topo) para esta problemática e para 

os efeitos negativos do não-alinhamento, através de: 

• Aumento da qualidade dos serviços de SI/TI prestados à organização e, 

indirectamente, aos cidadãos e entidades em geral, em resultado da 

implementação de boas práticas de gestão dos SI/TI, baseadas em 

processos e orientadas para os destinatários dos serviços; 

• Melhoria da eficácia e eficiência dos processos do negócio suportados 

pelos SI/TI, resultantes de um maior conhecimento dos mesmos por parte 

das equipas de SI/TI, e de um aumento da participação destas equipas na 

definição e redefinição daqueles processos do negócio; 

• Evidenciando as origens dos desperdícios e clarificando as 

responsabilidades dos diversos intervenientes na prestação e utilização dos 

serviços de SI/TI, por via do estabelecimento de níveis de formalismo e 

controlo adequados. 
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Com base em informação recolhida entre Junho de 2006 e Julho de 2008, este 

trabalho analisa a forma como um departamento de SI/TI de uma instituições pública 

nacional abordou a optimização da gestão dos serviços que presta e da segurança da 

informação, definindo um modelo de processos baseado nos referenciais 

internacionais COBIT e ITIL e na norma ISO/IEC 27002. 

Este estudo analisa também o efeito do próprio processo de definição e a sua 

envolvente ao nível da respectiva implementação, identificando as dificuldades mais 

significativas deste tipo de iniciativas, com o objectivo de contribuir para o sucesso de 

futuras implementações semelhantes e para a elaboração de estudos posteriores sobre 

o tema. 
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2 Revisão Bibliográfica 

Apresentam-se em seguida uma compilação de excertos da literatura 

consultada durante a preparação e elaboração deste estudo, tendo o autor optado por 

resumir estes excertos ao essencial e mais directamente relacionado com os objectivos 

do estudo, nomeadamente a envolvente típica da gestão dos SI/TI na administração 

pública, as vantagens de uma abordagem de gestão de serviços de TI, a problemática 

da segurança da informação, descrevendo também os referenciais e normas 

internacionais aplicados no caso em estudo. 

2.1 Administração Pública e SI/TI 

Caudle [1991], que defende que a AP possui múltiplos, conflituosos e 

frequentemente intangíveis objectivos, sendo fortemente afectada pela política e pelas 

disfunções da burocracia, o que pode contribuir para fazer da AP um ambiente 

bastante diferente ao sector privado em termos de gestão dos SI, inquiriu gestores 

públicos de topo norte-americanos, sobre os principais problemas relacionados com os 

SI, e comparou os resultados com estudos semelhantes anteriores realizados no sector 

privado, tendo concluído que um dos principais problemas identificados pelos 

gestores públicos é exclusivo da AP e consiste na necessidade de relacionar os 

orçamentos com o planeamento dos SI a longo prazo, como forma de contornar a 

habitual ênfase dos governos no curto prazo devido à pressão política, e também que 

os gestores públicos de topo (nomeados politicamente), estão menos inclinados para o 

desenvolvimento de novas TI do que os gestores públicos de nível intermédio (de 

carreira), ao contrário do sector privado, onde o sucesso dos SI de gestão se relaciona 

fortemente com o apoio da gestão de topo. 

As motivações do projecto alvo do presente trabalho estão em sintonia com 

esta última conclusão, uma vez que o projecto em causa pretendeu optimizar o 

funcionamento interno de um departamento de SI/TI de uma entidade pública 

nacional, apenas com o envolvimento da gestão intermédia, recorrendo à adopção 

interna de boas práticas de GSTI. 
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2.2 Gestão de Serviços de SI/TI 

Segundo Keel [2007], a GSTI, como estratégia global de TI, está a ganhar 

importância nos departamentos de TI, devido ao paradigma de orientação a serviços 

que suporta, que permite às outras unidades da organização verem o departamento de 

TI como um prestador de serviços, muito semelhante a outros com que lidam, e que 

responsabiliza o departamento de TI para providenciar consultoria na aplicação de 

tecnologia aos requisitos do negócio. Esta clara definição de responsabilidades 

proporciona um relacionamento operacional extremamente claro e eficiente entre as 

TI e os seus clientes. 

2.3 Governação Efectiva de SI/TI 

Gama [2007] propõe a existência de uma “Board de Governação SI”, que 

assegure a governação do alinhamento entre os processos de negócio e SI, composta 

por responsáveis pelo negócio e pelos SI, suportando as decisões nas necessidades do 

negócio decorrentes das orientações estratégicas, conforme se ilustra em seguida.  

Figura 1 – Nova abordagem ao governo do desenvolvimento de SI (Gama, 2007)  

 

Este autor conclui ser vital assegurar que o investimento em SI garante o 

alinhamento com a estratégia, servindo dessa forma melhor os propósitos da 

Organização, sendo o alinhamento entre a estratégia de negócio e o investimento em 

SI crítico para conferir competitividade que, na perspectiva da administração pública, 

se traduz na capacidade de reduzir custos e de prestar serviços com maior qualidade e 

eficiência. 
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Para este autor, os investimentos em SI deverão ser elaborados numa 

perspectiva colectiva com equipas multidisciplinares, multi-funcionais e transversais a 

toda a organização, incluindo práticas e estruturas organizacionais que complementem 

a variedade de funções asseguradas pelos SI e a “Board de Governação SI” cumpre 

com esse desiderato assegurando que de forma transversal e corporativa o 

desenvolvimento de SI acrescenta efectivamente valor à organização, concluindo 

também que os responsáveis pelas tecnologias de informação, para serem credíveis, 

têm de sair do âmbito estritamente técnico e fazerem-se ouvir num âmbito mais 

estratégico, tendo participação activa ao nível de topo da organização, podendo dessa 

forma justificar e fazerem-se ouvir na divisão orçamental e na distribuição de verbas 

atribuídas aos SI com conhecimento de causa. 

Como veremos adiante, a estrutura organizativa do IEFP, no seio da qual o 

projecto alvo deste estudo foi idealizado e executado, não dispõe de uma entidade 

formal como a comissão acima proposta e, não sendo esse o objectivo principal deste 

trabalho, o autor do presente acredita que os resultados da racionalização efectuada no 

âmbito do projecto alvo e apoiados pelo estudo do caso, poderão evidenciar a eventual 

necessidade de abordar a gestão dos SI/TI no IEFP ao nível de toda a organização, de 

forma mais planeada e controlada, podendo justificar-se a criação de uma comissão 

como a proposta.  

2.4 Gestão de Segurança da Informação 

Para Ward e Peppard [2002], a importância da informação como um activo 

chave das organizações continua a aumentar, sendo a protecção da informação crítica 

um tema cada vez mais importante, uma vez que as organizações estão muito 

dependentes da sua informação e esta está cada vez mais exposta a riscos. 



MSGI - Dissertação de Mestrado - Luís Filipe Dias de Azevedo da Silva - Pág. 16 

Smith e Jamieson [2006], salientam que a informação em formato electrónico 

é mais vulnerável e apresenta novas dificuldades de segurança: torna-se mais difícil 

controlar o acesso aos documentos e estes podem ser copiados ou adulterados mais 

rápida e discretamente. As eventuais falhas de SI numa instituição pública prejudicam 

a imagem de toda a AP pois, em geral, os cidadãos vêem-na como um todo. As áreas-

chave para o sucesso da segurança dos sistemas de informação (SSI) na AP são a 

formação e a sensibilização dos colaboradores, o apoio efectivo da gestão de topo e a 

existência de recursos financeiros. 

Mitrakas [2006], sublinha que a União Europeia (UE) impôs aos Estados 

membros a adopção de políticas para a promoção de melhores práticas e o uso de 

standards internacionalmente aceites, a revisão da eficácia dos planos nacionais para 

resposta a emergências informáticas, o aumento da utilização de soluções de 

segurança, para o governo electrónico e para as aquisições por via electrónica, através 

de assinatura digital e autenticação com elevada segurança, e incentivos ao 

intercâmbio de informação sobre SI. Os requisitos legais na UE abrangem as 

seguintes áreas: confidencialidade e protecção de dados, spam, ciber-criminalidade, 

criptografia e assinatura electrónica. 

Segundo a UMIC [2005], em Portugal a Carta de Segurança da Informação é o 

documento de topo da Estrutura Nacional de Segurança da Informação (ENSI). Esta 

Carta estabelece os limites globais da ENSI e orienta a implementação de toda a 

estrutura, reflectindo-se na Política Nacional da Segurança da Informação. Todas as 

entidades públicas nacionais têm de estar em conformidade com os objectivos desta 

Carta. 
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Siponen [2006] afirma que os standards de gestão de SI, largamente utilizados 

e defendidos por investigadores e profissionais, apresentam uma importante limitação: 

concentram-se em garantir que existem determinados processos ou actividades de 

segurança, sem darem orientações sobre a forma como estes processos podem ser 

implementados na prática (não basta apenas fazer, o mais importante é fazer bem). 

Para o mesmo autor [2005], apesar de existirem métodos modernos para a SSI 

desenvolvidos por investigadores, na prática os métodos mais utilizados são os 

métodos tradicionais como listas de verificação, standards, critérios de maturidade, 

gestão de risco e métodos formais. Estes métodos não reconhecem suficientemente a 

importância da natureza sócio-organizacional dos sistemas de informação, pelo que é 

necessário testar e ajustar estes métodos, na prática, através de estudos empíricos. 

Huebner e Britt [2006] defendem que existirá sempre uma forma de contornar 

os mecanismos técnicos de protecção da informação e a engenharia social é uma das 

formas de o fazer. A literatura tem-se centrado demais em controlos técnicos e não 

tem tido os aspectos humanos em grande consideração. A gestão deve também 

reconhecer que é preciso muito mais que uma única pessoa ou um grupo de técnicos 

para garantir a segurança da organização: é necessário o empenho de cada 

funcionário. Infelizmente, alguns comportamentos dos funcionários podem traduzir-se 

em vulnerabilidades, sobretudo quando estes não estão conscientes da importância da 

segurança ou receberam pouca ou nenhuma formação sobre temas relacionados com 

segurança. 

Segundo Bakari et al. [2007], hoje em dia um dos maiores problemas das 

organizações está relacionado com a percepção que os gestores e os funcionários em 

geral têm, de que a segurança das tecnologias de informação e comunicação (TIC) é 

um problema técnico e não um problema do negócio. Isto leva a um mau 

entendimento da natureza das questões relacionadas com a segurança e 

consequentemente acaba por fazer com que se resolvam as questões erradas. 
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Para Ryan e Ryan [2006], muitos investimentos em SI, na melhor das 

hipóteses, são decididos com base em critérios meramente qualitativos, na pior, em 

pouco mais do que o medo, a incerteza e a dúvida resultantes de evidências ridículas. 

A segurança é muito difícil de quantificar, pois atinge o seu máximo quando nada 

acontece. Mas, sendo a segurança o inverso do risco, este pode ser medido calculando 

as perdas expectáveis, e uma redução desta perdas pode dar-nos uma medida das 

alterações que ocorrem nos níveis de segurança de uma infra-estrutura de informação 

após um investimento em práticas ou tecnologias de segurança. 

2.5 Referenciais e Normas Aplicados 

Descrevem-se em seguida os referenciais e normas internacionais aplicados no 

caso em estudo, incluindo-se no final uma descrição sobre a relação e aplicação 

conjunta dos referenciais COBIT e ITIL, e da norma ISO/IEC 27002. 

2.5.1 COBIT 4.1 

A sigla COBIT significa em Inglês “Control Objectives for Information and 

related Technology” e, segundo o IT Governance Institute (ITGI) [2007], o COBIT 

constitui um conjunto de boas práticas na forma de um modelo de domínios e 

processos, que apresenta actividades numa estrutura lógica e flexível, e que 

representam o consenso de peritos e estão fortemente centradas sobretudo mais em 

controlos do que na execução, e apoiam a optimização dos investimentos em TI, 

garantem a prestação de serviços e facultam métricas que permitem avaliar desvios 

quando estes ocorrem. 

O ITGI propõe que para as TI poderem suportar com sucesso os requisitos do 

negócio, a gestão deve por em pratica um modelo ou sistema de controlo interno, e o 

referencial de controlo COBIT contribui para estas necessidades: 

• Estabelecendo uma ligação com os requisitos de negócio; 

• Organizando as actividades das TI com base num modelo de processos 

geralmente aceite; 

• Identificando os principais recursos de TI a controlar; 
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• Definindo os objectivos de controlo de gestão a considerar. 

Segundo o ITGI, a orientação do COBIT para o negócio, consiste em interligar 

os objectivos do negócio com os objectivos das TI, facultando métricas e modelos de 

maturidade para avaliar a sua concretização, e identificando as responsabilidades 

associadas dos donos dos processos de negócio e de TI. O foco em processos do 

COBIT é ilustrado pelo seu modelo de processos, representado na ver figura seguinte, 

que subdivide as TI em 4 domínios e 34 processos, em paralelo com as áreas de 

responsabilidade de planeamento, construção, execução e monitorização, 

providenciando uma visão abrangente e completa das TI, e em que conceitos de 

arquitectura de empresa ajudam a identificar os recursos essenciais para o sucesso dos 

processos, ou seja, aplicações, informação, infra-estruturas e pessoas. 
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Figura 2 – Modelo global do COBIT 4.1 (ITGI - IT Governance Institute, 2007) 
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2.5.2 ITIL V.3 

Segundo o IT Service Management Forum (ITSMF) [2007] a ITIL 

(“ Information Technology Infrastructure Library”) é um referencial  público, da 

autoria do Office of Government Commerce (OGC), que descreve melhores práticas 

para a gestão de serviços de tecnologias de informação. Propõe um modelo para a 

governação das TI, a “envolvente dos serviços”, e centra-se na avaliação e melhoria 

contínuas da qualidade do serviço de TI fornecido, nas perspectivas do fornecedor do 

serviço e do seu cliente. Este enfoque é um dos factores mais importantes para o 

sucesso mundial da ITIL e contribuiu para o seu uso fértil e para os principais 

benefícios obtidos pelas organizações que implementam as suas técnicas e processos. 

Em 2007 foi lançada uma terceira versão melhorada e consolidada da ITIL, 

composta por cinco livros principais (juntamente com um sexto livro intitulado 

“Official Introduction”), que cobrem todo o ciclo de serviços representado na figura 

seguinte, desde a definição e análise iniciais dos requisitos de negócio (Service 

Strategy e Service Design), passando pela entrada em produção (Service Transition) 

até à operação e melhoria (Service Operation e Continual Service Improvment). 

Figura 3 – Ciclo de Serviços da ITIL V3 (ITSMF - IT Service Management Forum, 2007) 
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Para o ITSMF, todas soluções e actividades de serviços devem ser orientadas 

pelas necessidades e requisitos do negócio e, neste contexto, devem também reflectir 

as estratégias e políticas da organização prestadora dos serviços, conforme ilustra a 

figura seguinte. 

Figura 4 – ITIL V3 - Ligações, entradas e saídas das fases do Ciclo de Serviços (ITSMF, 2007)  

 

Este diagrama ilustra a forma como, para o ITSMF, o ciclo de serviços é 

iniciado a partir de uma alteração nos requisitos do negócio, sendo estes requisitos 

identificados e acordados na fase de Service Strategy na forma de um Service Level 

Package (SLP) e de um conjunto definido de resultados de negócio, que passam para 

a fase de Service Design onde é produzida uma solução de serviço juntamente com 

um Service Design Package (SDP) que contém tudo o que é necessário para levar o 

serviço através das restantes fases do ciclo e que passa para a fase de Service 

Transition, onde o serviço é avaliado, testado e validado, é actualizado o Service 

Knowledge Management System (SKMS), e o serviço é colocado a produção, 

entrando na fase de Service Operation. Sempre que possível, o Continual Service 

Improvement identifica oportunidades para melhorar as fraquezas ou falhas em 

qualquer das fases do ciclo. 
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Cada um dos livros nucleares da ITIL aborda uma fase do ciclo de serviços e 

define um conjunto chave de processos necessários durante essa mesma fase. Na 

figura seguinte são representados os processos chave definidos em cada livro da ITIL, 

embora os mesmos processos sejam também referidos e detalhados noutros livros, 

pois a maioria dos processos desempenham algumas funções noutras em várias fases 

do ciclo. 

Figura 5 – ITIL V3 - Processos de gestão de serviços por fase do Ciclo de Serviços (ITSMF, 2007) 
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2.5.3 ISO/IEC 27002:2005 

Segundo a International Organization for Standardization (ISO) [2007], a 

norma ISO/IEC 27002:2005 estabelece as directrizes e os princípios gerais para 

iniciar, implementar, manter e melhorar numa organização a gestão de segurança da 

informação, que fornecem normas gerais sobre os objectivos comummente aceites da 

gestão de segurança da informação. Esta norma contém assim as boas práticas para os 

objectivos de controlo e para os controlos nas seguintes áreas: 

• Política de segurança; 

• Organização da segurança da informação; 

• Gestão de activos;  

• Segurança dos recursos humanos 

• Segurança física e ambiental; 

• Gestão de operações e comunicações;  

• Controlo de acessos;  

• Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação; 

• Gestão de incidentes de segurança da informação; 

• Gestão de continuidade de negócio; 

• Conformidade.  

Para a ISO, os objectivos de controlo e os controlos da norma ISO/IEC 

27002:2005 devem ser implementados para satisfazer os requisitos identificados por 

uma avaliação do risco. Esta norma pretende ser uma base comum e uma orientação 

prática para desenvolver standards de segurança organizacionais e rotinas eficazes de 

gestão de segurança, e pretende também ajudar a aumentar a confiança nas 

actividades inter-organizacionais. 
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2.5.4 Alinhamento de Referenciais 

Segundo o IT Governance Institute (ITGI) [2008], qualquer organização 

necessita ajustar a utilização de standards e boas práticas aos seus requisitos 

individuais. Os três referenciais apresentados nos pontos anteriores podem 

desempenhar um papel extremamente útil: o COBIT e a ISO/IEC 27002 ajudando a 

definir o que deve ser feito e a ITIL indicando como fazê-lo, no relacionado com a 

gestão dos serviços. 

Para o ITGI, a crescente adopção de melhores práticas de TI tem sido 

motivada pela necessidade de gerir melhor a qualidade e a fiabilidade das TI no 

negócio e de responder a um aumento dos requisitos contratuais e legais existindo, no 

entanto, o perigo de a implementação destas potencialmente benéficas boas praticas 

poderem ser demasiado onerosas e desfocadas, caso sejam tratadas como meras 

orientações técnicas.  

O ITGI defende que, para serem mais eficazes, as boas práticas devem ser 

aplicadas no contexto do negócio, focando-se onde o seu uso permita o maior 

benefício para a organização, devendo a gestão de topo e a gestão intermédia, os 

auditores, os responsáveis pela conformidade e os gestores das TI, trabalhar em 

conjunto para garantir que as boas práticas permitem a entrega de TI sem custos 

desnecessários e bem controladas. 

O COBIT pode ser usado ao mais alto nível da governação das TI, 

providenciando um modelo global de controlo baseado num modelo de processos que 

o ITGI pretende que seja genericamente aplicável a qualquer organização. Sendo 

necessários também processos de execução normalizados e detalhados, a ITIL e a 

ISO/IEC 27002 abrangem áreas específicas e podem ser mapeadas com o modelo 

COBIT, fornecendo assim uma hierarquia de orientações práticas. Neste contexto, são 

propostos pelo ITGI os seguintes mapeamentos: 

• O mapeamento dos processos/objectivos de controlo do COBIT e secções 

específicas da ITIL e da ISO/IEC 27002 (ver figura seguinte); 

• O mapeamento inverso, entre os tópicos principais da ITIL e o COBIT; 
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• O mapeamento inverso, entre as classificações da ISO/IEC 27002 e o 

COBIT. 

 

Figura 6 – Excerto mapeamento COBIT-ITIL-ISO27002 (ITGI - IT Governance Institute, 2008) 
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3 Metodologia 

Neste capítulo é apresentada e descrita a metodologia de investigação que 

orientou o autor do presente trabalho, que recorre a uma categoria particular de 

estratégia de estudo de caso, o Action Research (AR), preconizando a resolução de 

problemas organizacionais através da intervenção, contribuindo em simultâneo para a 

geração de conhecimento. 

Tanto quanto possível o autor incorpora também os princípios da metodologia 

Canonical Action Research, recorrendo a esta nomeadamente para avaliar a qualidade 

da investigação realizada, sendo as metodologias e técnicas específicas utilizadas para 

a execução do projecto alvo deste estudo introduzidas e descritas ao longo do capítulo 

dedicado ao estudo do caso.  

3.1 Categorias de Estudos de Caso 

Yin [1984] definiu o estudo de caso como uma estratégia de investigação, 

desenvolveu uma tipologia para a definição de estudos de caso, e descreveu a lógica 

para replicar a análise de vários casos. A sua abordagem enfatiza as preocupações de 

validade e fiabilidade na investigação com estudos de caso. 

Bensabat, Goldstein, e Mead [1987], após a revisão da literatura que 

efectuaram, identificaram três categorias de investigação qualitativa consideradas 

como estudos de caso, na área dos sistemas de informação, e resumiram a sua 

distinção ao seguinte:  

• Aplication descriptions, elaboradas por profissionais, que descrevem 

detalhadamente a sua experiência durante a implementação bem sucedida 

de uma determinada aplicação ou sistema; 

• Action research, elaborada normalmente por um investigador, que 

participa na implementação de um sistema, mas simultaneamente pretende 

avaliar uma determinada técnica de implementação; 

• Case study research, em que o objectivo é claramente a investigação, e o 

investigador actua exclusivamente como observador e não como 

participante. 
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Os mesmos autores defendem que nenhuma estratégia de investigação é 

melhor que todas as outras, e recomendam que não se recorra exclusivamente a 

métodos de estudo de caso, salientando que a escolha de uma estratégia de 

investigação depende do conhecimento actual sobre o tópico em estudo e da sua 

natureza, entre outros factores, sendo que uma das principais dificuldades dos 

investigadores é a de determinar quando são necessários mais estudos de caso sobre 

uma área de investigação emergente. 

Sendo certo que o tema da reengenharia dos SI/TI foi já anteriormente 

estudado por diversos autores, o interesse deste estudo reside sobretudo na 

especificidade da aplicação do tema ao sector público em Portugal, numa altura em 

que decorrem iniciativas diversas visando a modernização e o aumento da eficiência 

da administração pública, e também nas novidades trazidas a esta temática pela 

terceira versão da ITIL, já aplicada no projecto estudado. 

3.2 Action Research 

Susman e Evered [1978] explicam que o termo “action research” foi proposto 

inicialmente por Kurt Lewin em 1946, para descrever uma abordagem pioneira à 

investigação social, que combinava a produção de teoria com a mudança do sistema 

social através da acção do investigador sobre ou dentro do sistema social, sendo esta 

acção apresentada como o meio para mudar o sistema e, em simultâneo, gerar 

conhecimento crítico, e afirmam que esta abordagem não é compatível com os 

critérios estabelecidos pela ciência positivista para a explanação científica, no entanto, 

a derradeira validação da AR reside na funcionalidade percepcionada de acções 

seleccionadas para produzir consequências desejáveis numa organização. 

A AR constitui um tipo de ciência com uma epistemologia diferente que 

produz um tipo diferente de conhecimento, contingente da situação particular, que 

desenvolve a capacidade dos membros da organização para resolver os seus próprios 

problemas e, enquanto procedimento para gerar conhecimento, possui muito mais 

potencial para compreender e gerir as questões das organizações, do que a ciência 

positivista. 
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Os mesmos autores, propõem uma visão da AR como um processo cíclico com 

cinco fases ilustradas na figura seguinte (diagnóstico, planeamento da acção, 

execução da acção, avaliação e especificação da aprendizagem), em que a infra-

estrutura entre o sistema cliente (o sistema social em estudo) e o investigador, 

preserva e regula uma ou todas as cinco fases, sendo as cinco fases todas necessárias 

para uma definição abrangente da AR, no entanto, os projectos de AR podem diferir 

no número de fases levadas a cabo em colaboração pelo investigador e pelo sistema 

cliente. 

Figura 7 – Processo cíclico de Action Research (Susman e Evered, 1978) 

 

Mårtensson e Lee [2004], afirmam ser conhecido e aceite que os estudos de 

caso qualitativos podem ser efectuados numa única organização não apenas para 

desenvolver teorias mas também para conduzir testes empíricos sobre as mesmas, 

podendo a AR retirar pleno partido destes métodos de forma a proporcionar o rigor 

exigido pela pesquisa que pretende ser reconhecida como cientifica, ao resolver 

problemas do mundo real a AR pode em simultâneo proporcionar a relevância que os 

praticantes devidamente esperam da teoria. 
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3.3 Canonical Action Research 

Davison, Martinsons e Kock [2004], recordam que a AR foi inicialmente 

criticada pela sua falta de rigor metodológico, mas também por se confundir com a 

actividade de consultoria, e ainda por tendencialmente resultar em “demasiada 

pesquisa com pouca acção”, ou o inverso, e propõe a metodologia Canonical Action 

Research (CAR), ou seja a AR com base no ciclo acima referido mas guiada por um 

conjunto de cinco princípios, destinados a garantir o rigor e a relevância deste método 

na investigação sobre sistemas de informação, que não abrangem temas genéricos 

como a conduta ética do investigador, importantes para qualquer investigação, 

independentemente do método usado ou da posição epistemológica do investigador:  

1. Princípio do Acordo entre o Investigador e o Cliente 

Os autores afirmam que este Acordo é fundamental num projecto de AR mas, 

para ser eficaz, o cliente deve entender como funciona a CAR e quais os 

benefícios. O Acordo ajuda a promover o espírito de inquérito partilhado, em 

que o cliente dá os seus contributos, enquanto o investigador determina 

objectivos, planeia acções, implementa mudanças e avalia os respectivos 

resultados; 

2. Princípio do Modelo de Processo Cíclico 

O progresso através deste modelo, de forma sequencial ajuda a garantir que o 

projecto de investigação seja conduzido com o rigor sistemático que define a 

metodologia CAR; 

3. Princípio da Teoria 

Os autores defendem que o projecto de CAR pode começar com uma 

aprendizagem de acção sem teoria formada, no entanto, tal como no método 

científico tradicional, a fase de Diagnóstico deve produzir uma base de 

comparação para a avaliação pós-implementação; 

4. Principio da Transformação Pela Acção  
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Reflecte a indivisibilidade da acção e da mudança, em que a intervenção 

procura produzir a mudança. A inexistência de mudança das condições 

insatisfatórias sugere que não existia um problema significativo, ou que a 

intervenção não resolveu o problema, ou ainda que a situação existente não 

podia ser alterada devido a obstáculos práticos ou políticos que foram 

negligenciados quando o Acordo foi estabelecido; 

5. Principio da Aprendizagem Pela Reflexão 

Refere-se às múltiplas responsabilidades do investigador que aplica esta 

metodologia: responsabilidade perante o cliente e responsabilidade perante a 

comunidade de investigação. O cliente centra-se em resultados práticos 

enquanto a comunidade de investigação se interessa na descoberta de novo 

conhecimento. Ambos resultam de reflexão e aprendizagem ponderadas. 

Os autores definiram também critérios específicos para assegurar que os estes 

princípios são devidamente seguidos durante um estudo de CAR, podendo ser 

utilizados para planear e conduzir o projecto de investigação, mas também para 

avaliá-lo à posteriori, como acontece com o presente trabalho (ver Avaliação pela 

metodologia Canonical Action Research mais adiante). 
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4 Estudo de Caso 

O presente estudo analisa um projecto realizado na Assessoria de Sistemas de 

Informação (ASI) do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) entre 2007 

e 2008, para definição e implementação de um sistema de gestão por processos, 

abrangendo a gestão de serviços de SI/TI e de segurança da informação. São 

analisados os antecedentes e a envolvente do projecto e a sua execução, 

nomeadamente o enquadramento da actividade do IEFP, a análise da situação 

existente dos SI/TI e a definição do modelo futuro de funcionamento dos SI/TI, bem 

como os constrangimentos encontrados durante todo o projecto. 

A informação apresentada neste capítulo, teve como principais fontes: 

• A seguinte documentação produzida pela equipa do projecto, durante a 

execução do mesmo: 

o “Relatórios Finais de Diagnóstico (Situação Actual) dos 

processos da ASI” (Outubro de 2007); 

o “Modelo de Referencia de Processos e de Objectivos Controlo 

dos SI/TI” (Abril de 2008); 

o “Manual de Processos, Actividades e Tarefas da ASI” (Maio de 

2008) 

o “Documento de Políticas” (Maio de 2008) 

o “Manual de Procedimentos e Diagramas de Tarefas” (Maio de 

2008) 

o “Relatório de Análise de Risco dos Processos da ASI” (Abril de 

2008) 

o “Relatório de Auditoria de Vulnerabilidades e Avaliação de 

Riscos de Gestão de Segurança da Informação” (Março de 

2008) 

o “Requisitos para Criação do Comité de Segurança da 

Informação” (Abril de 2008) 
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o Manual de Políticas de Segurança da Informação (Março de 

2008) 

o Quadro de Referências de Gestão de Segurança da Informação 

(Maio de 2008) 

• Os registos e as anotações elaboradas pelo autor do presente trabalho, 

antes, durante e depois da execução do projecto. 

Esta informação foi analisada e tratada com o objectivo de sintetizar os 

aspectos mais importantes do caso em estudo, mas também para excluir toda e 

qualquer informação sensível e/ou confidencial. 

Também por motivos de confidencialidade, não é permitido ao autor anexar a 

este trabalho os originais da documentação produzida pela equipa do projecto, 

limitando-se por isso a anexar alguns excertos da mesma. 

4.1 Caracterização do Projecto 

O projecto alvo deste estudo teve por objectivo principal o desenvolvimento 

dos manuais de processos de gestão dos SI/TI da Assessoria de Sistemas de 

Informação (ASI) do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e, como 

objectivo secundário, definir o enquadramento dos mesmos processos num contexto 

de gestão da segurança da informação, tomando como referência as boas práticas 

internacionais nestes domínios, propostas pelo ITGI/ISACA (o referencial COBIT), 

pelo ITSMF (o referencial ITIL) e pela BSI e ISO/IEC (normas para gestão da 

segurança da informação, nomeadamente a norma ISO/IEC 27002:2005). 

O projecto foi executado por uma equipa mista, composta por colaboradores 

da ASI e de uma reputada empresa nacional de consultoria (adiante designada como 

“Consultora”), que intervieram em momentos diferentes e com a distinta alocação de 

tempo possível em cada fase do projecto. 
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4.1.1 Necessidades Originais 

O enquadramento vivido no IEFP nos últimos anos e a visão dos seus 

responsáveis, empenhados em implementar todo um conjunto de transformações 

orgânicas, impunham o desenvolvimento de instrumentos que consolidassem o 

sucesso dessas mesmas transformações, garantindo o seu adequado suporte pelos 

SI/TI. O desenvolvimento de manuais de processos e procedimentos dos SI/TI e a sua 

consequente disseminação constituiria a forma e o conteúdo adequado para, de forma 

controlada, o IEFP gerir essa mudança.  

Após uma fase de estudo prévio interno, que decorreu desde meados de 2006, 

aquilo que começou por ser uma iniciativa de definição e implementação de um 

sistema de gestão da qualidade, acabou por se transformar na definição e 

implementação de um sistema de gestão por processos baseado nos referenciais 

COBIT e ITIL, que permitiria desenhar um conjunto mais alargado de processos 

abrangendo toda a actividade de SI/TI desenvolvida pela ASI. No final de 2006, foi 

decidido incluir também nesta iniciativa, preocupações relativas à gestão de segurança 

da informação, tendo em conta a crescente importância deste tema para o sector 

público em geral e para o IEFP em particular. 

4.1.2 Objectivos e Âmbito 

Na preparação do arranque do projecto, após discussão pela equipa de gestão 

do mesmo, foram identificados os seguintes objectivos operacionais: 

• Redefinir os procedimentos mais adequados e articulados com os vários 

intervenientes e com os sistemas informáticos implementados; 

• Uniformizar procedimentos a nível nacional; 

• Introduzir mecanismos de utilização de documentação em suporte digital; 

• Introduzir mecanismos para melhorar o registo informático das 

actividades, incidentes, problemas, intervenções e outras ocorrências, para 

facilitar a definição e implementação de acções de melhoria; 

• Aproximar a actividade ás práticas propostas pelos referenciais COBIT e 

ITIL e norma ISO/IEC 27002; 
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• Documentar detalhada e claramente os processos e procedimentos, com 

uma identificação de todas as actividades, passos e registos a realizar nos 

sistemas de informação; 

• Introduzir mecanismos de controlo interno e medição de performance; 

• Formar os elementos da ASI; 

• Implementar um mecanismo actualizável de visualização do estado dos 

processos de SI/TI. 

Em termos práticos, pretendia-se atingir estes objectivos através das seguintes 

principais actividades: 

• Desenho e implementação de um modelo de gestão dos SI/TI da ASI 

alicerçado em processos; 

• Elaboração dos Manuais de Processos e Políticas de Gestão de SI/TI; 

• Desenho e implementação de um quadro de referencia para a melhoria 

contínua de Processos; 

• Definição e implementação das melhores práticas associadas à gestão da 

Segurança da Informação. 

4.1.3 Segurança da Informação 

No âmbito das suas competências públicas, o IEFP é responsável pela recolha, 

processamento e armazenamento de dados referentes a milhões de utentes e milhares 

de instituições e empresas privadas. Atendendo ao volume dos dados à guarda dos 

sistemas de informação do IEFP, bem como ao tipos de dados em questão, sobre os 

quais pendem inúmeros requisitos legais, regulamentares e políticos, a protecção da 

confidencialidade, integridade e disponibilidade desses dados constituí 

necessariamente um dos objectivos últimos da gestão de sistemas de informação do 

instituto.     

No âmbito deste projecto, foi efectuado um diagnóstico das vulnerabilidades e 

dos riscos existente em matéria de protecção da informação e gestão de segurança da 

informação, com os seguintes objectivos:  
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• Diagnóstico e avaliação do risco que as vulnerabilidades, 

constrangimentos e barreiras existentes nas práticas da gestão da segurança 

da informação do IEFP, apresentam face às boas práticas internacionais; 

• Identificação de medidas de protecção a tomar pelo IEFP, adequadas às 

vulnerabilidades e desvios/não conformidades existentes, e que 

possibilitem um aumento do grau de protecção da informação crítica do 

IEFP residente na infra-estrutura informática. 

• Sensibilização para os aspectos relacionados com a Gestão da Segurança 

da Informação e integração de processos de SI/TI, visando o combate a 

eventuais cenários que potencialmente causem impactos negativos nos 

resultados operacionais da actividade e/ou na imagem pública do IEFP;  

• Auxiliar o IEFP a iniciar um processo de desenvolvimento de um sistema 

de gestão de segurança da informação, orientado à protecção da actividade 

de execução das políticas de emprego e formação profissional e adequado 

à realidade organizacional no seio do Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social, através designadamente da implementação de 

políticas, normas e processos de gestão de segurança da informação. 

4.1.4 Planeamento do Projecto 

A execução do projecto iniciou-se em Maio de 2007, com uma duração 

prevista de 20 semanas, decorrendo em duas fases distintas: 

• Primeira Fase, de Maio a Julho -  Desenvolvimento dos manuais e das 

políticas; 

(Interrupção durante o mês de Agosto) 

• Segunda Fase, em Setembro e Outubro - Formação e implementação dos 

manuais e das políticas. 

As actividades previstas no início do projecto eram seguintes: 

• Preparação, Arranque do Projecto e Análise de Situação Actual 

o Preparação e Lançamento do Projecto 
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o Análise de Situação Actual 

o Comunicação dos Resultados do Diagnóstico 

• Sensibilização e Formação de Colaboradores 

• Definição do Modelo Futuro dos Processos de Negócio 

o Desenho do Modelo de Processos 

o Desenvolvimento do Manual de Processos e do Documento de 

Políticas 

o Desenvolvimento do Manual de Procedimentos e Diagramas de 

Tarefas 

o Modelo para Monitorização e Análise de Desempenho dos 

Processos 

o Discussão dos Manuais, das Políticas e da Análise de Risco 

o Formação sobre os Manuais, as Políticas e Análise de Risco 

• Definição do Modelo Futuro da Gestão da Segurança da Informação 

o Auditoria de Segurança da Informação 

o Modelo Funcional e Operacional para a Gestão da Segurança da 

Informação 

o Desenvolvimento da Política de Gestão da Segurança da 

Informação 

o Modelo de Requisitos de Gestão da Segurança da Informação 

o Discussão do Manual de Políticas e do Modelo de requisitos de 

Gestão de Segurança da Informação 

o Formação sobre o Manual de Políticas e do Modelo de requisitos 

de Gestão de Segurança da Informação 

• Implementação dos Manuais de Processos SI/TI, de Políticas de Gestão da 

Segurança de Informação dos SI/TI, e Fecho do Projecto 



MSGI - Dissertação de Mestrado - Luís Filipe Dias de Azevedo da Silva - Pág. 38 

o Apoio na Implementação dos Manuais de Processos de SI/TI e de 

Gestão da Segurança da Informação 

o Comunicação do Fecho do Projecto 

4.2 Inventariação da Situação Actual (Definição do Problema 

de Investigação) 

Como se verá adiante, foi através do diagnóstico realizado nesta Inventariação 

que se definiu o Problema de investigação, em duas vertentes:  

1. SI/TI em Geral; 

2. Segurança da Informação. 

Na fase inicial do projecto pretendeu-se compreender quais os principais 

aspectos associados ao negócio e à organização, tendo em vista os objectivos a atingir 

e, em particular, encontrar respostas para as seguintes questões, entre outras:  

• Qual é o negócio? 

• Com quem se faz negócio? 

• Como se faz negócio? 

• Quais os Processos Críticos de Negócio (Cadeia de Valor)?  

• Quais os Processos de Suporte aos Processos Críticos? 

• Quais os Objectivos de Negócio?  

• Quais os Objectivos de SI/TI? 

Este trabalho inicial teve como referência, por um lado, as principais linhas 

orientadoras da estratégia de negócio do IEFP, e o enquadramento dos SI/TI na 

estratégia global e, por outro, o Modelo de Referência dos Processos dos SI/TI 

adaptado à realidade da ASI e do seu contexto, apresentado mais adiante. 

4.2.1 Abordagem Inicial 

Foram três os objectivos essenciais que se pretenderam atingir com esta 

abordagem inicial:  
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1. Reunir as informações relevantes para a compreensão dos principais 

“drivers” do negócio do IEFP para, na sequência, enquadrar as linhas orientadoras da 

gestão dos SI/TI e da respectiva arquitectura dos processos, de forma contextualizada 

na realidade cultural da organização, para fazer face aos desafios de eficiência e 

eficácia que a organização enfrenta, principalmente no que concerne ao que produz, 

recursos utilizados e a melhoria da qualidade do serviço que presta; 

2. Reunir as informações relevantes para a compreensão do alinhamento entre 

o Modelo de Referência dos Processos e a estratégia da ASI, enquadrada com os 

objectivos do IEFP e com os serviços que este presta; 

3. Antecipar o papel que os Sistemas de Informação no IEFP terão que 

desempenhar no futuro face à realidade identificada, antecipando a identificação e 

quantificação da eventual transformação necessária, a tratar na sequência do 

diagnóstico da situação actual dos SI/TI que culminará com um novo quadro de 

referência para os processos de gestão e de execução dos SI/TI. 

Neste contexto foram referidos outros aspectos como a caracterização da 

envolvente e os constrangimentos, barreiras e potenciais riscos associados ao 

desenvolvimento alinhado das duas estratégias – a de negócio e dos SI/TI. 

O IEFP, tal como toda a Administração Pública Portuguesa estava e está em 

mudança, ao nível organizacional, dos processos e dos SI/TI. Na altura haviam sido 

recentemente definidos o novo organograma do IEFP e as principais linhas 

orientadoras da reestruturação organizacional, no sentido de melhorar a eficiência e 

eficácia dos processos internos e assim contribuir para a melhoria da qualidade do 

serviço prestado aos utentes e entidades. Estas mudanças e novas orientações tiveram 

e têm impacto em toda a organização e infra-estruturas dos SI/TI do IEFP, colocando-

lhes simultaneamente um novo conjunto de desafios, que motivaram uma reflexão 

sobre os seguintes aspectos: 

• Tipo de negócio e as oportunidades de negócio;  

• Fraquezas e as forças;  

• Oportunidades e as ameaças;  

• Processos críticos da cadeia de valor;  
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• Processos de suporte aos processos da cadeia de valor; 

• Objectivos dos SI/TI alinhados com o negócio. 

A abordagem utilizada na fase inicial do projecto, procurou também encontrar 

as principais motivações que suportariam a análise de risco efectuada mais tarde e foi 

focalizada nos processos com impacto directo nas expectativas dos clientes internos 

(Unidades Orgânicas), do Conselho Directivo, dos colaboradores, Governo e público 

em geral. 

4.2.2 Visão do Negócio 

Segundo o Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. – IEFP, I. P. 

[2007], este foi criado em 1979 (Decreto-Lei nº 519-A2/79, de 29 de Dezembro) e é 

um organismo público, sob a tutela do Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

Social, ao qual compete a execução das políticas de emprego e formação profissional, 

definidas e aprovadas pelo governo. 

A estrutura orgânica do IEFP integra órgãos centrais e regionais, sendo órgãos 

centrais o Conselho de Administração, o Conselho Directivo e a Comissão de 

Fiscalização e órgãos regionais os Conselhos Consultivos e as Delegações Regionais. 

A estrutura orgânica dos Serviços Centrais (Portaria nº 297/97, de 6 de Maio) integra 

Unidades Orgânicas de apoio técnico, administrativo e financeiro aos órgãos centrais 

e regionais. 

O IEFP compreende uma estrutura de serviços desconcentrada, organizada em 

5 Delegações Regionais, de acordo com as áreas definidas para as Comissões de 

Coordenação Regional. A estrutura orgânica das Delegações Regionais compreende 

os Serviços de Coordenação e os Órgãos Executivos Locais (86 Centros de Emprego, 

31 Centros de Formação Profissional de Gestão Directa, 1 Centro de Reabilitação 

Profissional e 8 Centros de Apoio à Criação de Empresas). Os Serviços de 

Coordenação das Delegações Regionais são constituídos por Unidades Orgânicas que 

prestam apoio técnico, administrativo e financeiro à Delegação Regional. 

A ASI, enquanto Assessoria, integra os órgãos centrais de acordo com o 

seguinte organograma do IEFP. 
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Figura 8 – Organograma do IEFP (IEFP, 2007)  

 

A ASI é responsável por assegurar as condições tecnológicas e os processos 

adequados de forma a potenciar a produtividade do IEFP, nomeadamente dos 

utilizadores, no eficaz e eficiente acesso às aplicações e funcionalidades disponíveis. 

São funções da ASI garantir: 

• A disponibilidade e bom desempenho de toda a infra-estrutura de 

comunicações de voz e dados existentes; 

• A disponibilidade e bom desempenho da infra-estrutura de servidores 

necessários à comunicação de dados corporativos; 

• O correcto entendimento das necessidades das diferentes Unidades 

Orgânicas do IEFP, quer sejam de negócio ou de suporte, e desenvolver os 

mecanismos necessários para o desenvolvimento de soluções que 

satisfaçam essas necessidades de forma integrada no sistema de 

informação; 

• Segurança, coerência e integridade lógica e física de toda a informação 

residente no Sistema de Informação do IEFP; 
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• O desenvolvimento de regras, processos e mecanismos que assegurem os 

pontos anteriores. 

Para isso a ASI tem uma estrutura hierárquica composta por 4 Núcleos (Redes, 

Sistemas, Aplicações e Microinformática), com um Director apoiado por Assessores e 

Secretariado, com 34 recursos internos. 

Figura 9 – Organograma da ASI (IEFP, 2007)  

 

As principais funções de cada núcleo são as seguintes: 

• O Núcleo de Redes assegura a disponibilidade da infra-estrutura de 

comunicações do IEFP, garantindo o acesso telefónico interno e externo, 

fixo e móvel, o acesso e comunicação de dados às aplicações internas bem 

como o acesso seguro ao exterior (ex: correio electrónico e internet); 

• O Núcleo de Sistemas assegura a administração e o bom desempenho de 

toda a infra-estrutura de servidores existentes no IEFP garantindo 

igualmente a estabilidade lógica no acesso aos serviços e funcionalidades 

de rede, e o serviço de suporte ao Centro de Informática residente em 

Xabregas, onde reside o ambiente critico do IEFP. 

• O Núcleo de Aplicações planeia, especifica e acompanha em conjunto com 

as diferentes Unidades Orgânicas do IEFP o desenvolvimento de soluções 

aplicacionais; 

• O Núcleo de Microinformática garante o suporte e bom funcionamento do 

parque informático (ex: Pc´s / Impressoras individuais) existentes 

prestando um apoio ao utilizador na resolução de problemas de 

funcionamento quer de Hardware quer de Software de base existentes (Ex: 

Office, Sistema Operativo…). 
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O IEFP possui aproximadamente 4000 postos de trabalho, estando a maior 

parte deles afectos a funcionários, e aproximadamente 140 servidores, distribuídos por 

cada Unidade Orgânica local, que permitem o acesso e validação na rede interna, 

existindo também em cada uma das Delegações Regionais servidores de correio 

electrónico. No Centro de Informática em Xabregas, ponto para onde converge todo o 

fluxo de acesso à informação, existem aproximadamente 90 servidores onde residem 

todas as seguintes aplicações críticas, num ambiente de alta disponibilidade (24/7) e 

redundância: 

• SIGAE - Sistema de Gestão da Área do Emprego; 

• SGFOR - Sistema de Gestão da Área da Formação; 

• SIEF - Sistema de Gestão de Programas de Emprego; 

• SIGOFA - Sistema de Gestão Orçamental Administrativa e Financeira; 

• Correio Electrónico. 

Estas aplicações estão disponíveis em toda a rede de centros do IEFP bem 

como a partir do exterior através de autenticação e uso de tecnologia GSM/GPRS, e 

também via internet no caso do acesso ao correio electrónico a partir do exterior (com 

encriptação da comunicação). 

4.2.3 Situação Actual dos SI/TI em Geral 

Esta análise foi iniciada logo após o arranque do projecto e foi fundamental 

para a compreensão e avaliação das práticas existentes no IEFP, quanto à 

formalização, execução e gestão dos processos dos SI/TI. O diagnóstico teve como 

ponto de partida e referencial, o Mapa de Processos e o Catálogo de Serviços que 

foram inicialmente desenvolvidos, validados e melhorados em conjunto com os 

responsáveis da ASI, com os contributos de colaboradores-chave da ASI inseridos em 

contextos mais operacionais que, devido à abrangência das tarefas que executam e/ou 

à criticidade para o negócio dos sistemas pelos quais são responsáveis, prestaram 

informações indispensáveis para melhor sustentar o diagnóstico. 
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4.2.3.1 Metodologia de Diagnóstico 

A análise da situação actual dos processos da ASI pretendeu descrever com 

detalhe relevante os aspectos essenciais da realidade existente dos processos de SI/TI 

alinhados com os referenciais COBIT e ITIL, com recurso às seguintes fontes de 

informação: 

• Documentos fornecidos pelo IEFP, relacionados com os processos em 

análise; 

• Informações recolhidas nas entrevistas e reuniões, suportadas por 

instrumentos específicos, em particular, grelhas para avaliação da 

maturidade dos processos, e guiões de tópicos a tratar. 

Foram desenvolvidos os seguintes instrumentos de suporte ao diagnóstico: 

• Questionário de Avaliação de Percepção, para recolher a percepção que 

dos interlocutores sobre o estado da situação actual dos processos objecto 

do estudo, em que as variáveis de base foram as seguintes: 

o Existência de processo/procedimento; 

o Grau de relevância futura deste; 

o Grau do desempenho actual; 

o Existência e identificação de ferramentas de suporte; 

o Grau de maturidade, existência e formalismo dos controlos; 

o Grau de risco. 

• Guião de Entrevista, com os tópicos abordados nas reuniões, 

contemplando os seguintes aspectos associados aos processos em 

avaliação: 

o Descrição e Objectivos; 

o Identificação de Entradas – impressos, formulários, pedidos (o que 

desencadeia o processo, a actividade e a tarefa), catálogo de 

impressos/ formulários; 
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o Identificação de Saídas – resultados do processo, da actividade, da 

tarefa; 

o Responsabilidades e actores; 

o Modo de Arquivo – físico, electrónico; 

o Técnicas, Práticas e Regulamentação (legislação, normas, 

procedimentos associados); 

o Suporte Informático; 

o Rotação do Processo, da actividade, da tarefa – execução ocasional, 

execução intensiva; 

o Grau de dependência entre processos, entre actividades, entre 

tarefas; 

o Origens de bloqueios, de barreiras, de constrangimento na 

execução dos processos; 

o Oportunidades de melhoria. 

Estes tópicos foram abordados numa perspectiva do que existe e do que é 

importante que venha a existir, e numa perspectiva de avaliação da informação 

disponível caracterizadora dos processos, visando a definição do modelo futuro.  

Com base nos elementos recolhidos, o diagnóstico foi estruturado de acordo 

com os seguintes tópicos, que foram desenvolvidos para cada processo na forma de 

recomendações alinhadas com o modelo futuro de processos da ASI: 

• Aspectos ou evidências observadas, podendo constituir um pontos fortes 

ou fracos; 

• Impacto actual das evidências identificadas, no negócio ou na actividade 

associada; 

• Melhorias a incorporar, quando aplicável, para converter em oportunidades 

os pontos fracos e respectivos impactos negativos.  
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4.2.3.2 Resultados do Diagnóstico (Definição do Problema – 1/2) 

Foram identificadas os seguintes aspectos menos favoráveis: 

• Demasiada orientação para a manutenção das infra-estruturas de SI/TI, 

nomeadamente, parque de PC’s, servidores, redes, bases de dados, 

manutenção de aplicações, etc., sem uma visão que possibilite agregar 

todas estas componentes numa visão transversal de serviço, com 

visibilidade junto do cliente e utilizador dos SI/TI do IEFP; 

• Forte dependência dos actuais SI/TI relativamente aos processos de 

negócio (negócio e SI/TI são a mesma coisa), apercebida por parte dos 

utilizadores, constituindo uma barreira à mudança e migração para outros 

paradigmas tecnológicos mais flexíveis e controláveis (sistemas abertos 

com diversos níveis de integração operacional); 

• Inexistência de um plano formal de desenvolvimento de SI/TI que esteja 

alinhado com as exigências associadas às tendências mais recentes de 

gestão por processos, que permita por isso, uma maior flexibilidade por 

parte dos sistemas existentes; 

• Descontrolo e proliferação de manutenções de aplicações operacionais em 

particular, atendendo à especificidade dos serviços do negócio que 

suportam, e maior complexidade inerente à manutenção evolutiva e à 

flexibilidade que lhes é exigida; 

• Deficiente identificação de fronteiras na definição e desenho de sistemas, 

obedecendo a uma arquitectura por camadas, cuja visão integradora 

permitisse racionalizar os recursos utilizados, eliminar redundâncias entre 

áreas aplicacionais, aumentar a integração entre sistemas e melhorar o 

planeamento das manutenções evolutivas e correctivas, sustentada pelos 

requisitos do cliente, necessidades dos utilizadores e racionalidade dos 

SI/TI; 
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• Investimentos significativos em sistemas legados e/ou em sistemas 

circunscritos a necessidades específicas de apenas um determinado sector 

dentro da organização (escolha e implementação de soluções numa 

abordagem segmentada e localizada); 

• Focalização eminentemente tecnológica e de engenharia, em detrimento da 

focalização no negócio; 

• Práticas de análise de risco e de avaliação de custos totais de propriedade 

(Total Cost of Ownership - TCO) insuficientes, na avaliação de projectos 

de SI/TI. 

Para os objectivos do presente trabalho de investigação, entendeu-se ser 

suficiente considerar apenas as recomendações globais resultantes do referido 

diagnóstico, seguidamente resumidas: 

• É imperativo materializar e instrumentalizar processos, actividades e 

tarefas, integrados com um sistema de melhoria contínua, que tenha em 

conta a articulação entre os processos, as pessoas e as tecnologias da ASI; 

• É essencial a criação de um sistema articulado de controlo e monitorização 

que permita a recolha de dados e de informação sobre o desempenho dos 

processos, constituindo o elemento base para a melhoria contínua e para os 

processos de gestão e decisão, a todos os níveis da ASI; 

• É de realçar a importância da integração da visão de gestão por processos 

com a gestão de serviços, que constitui a oferta da ASI, aplicando-se neste 

ponto, sempre que possível, as análises custo-benefício que deverão trazer 

racionalidade e eficiência aos processos futuros, pois a melhoria continua 

da oferta da ASI deve ter em conta os recursos disponíveis e as decisões da 

sua atribuição, de acordo com as prioridades do negócio; 

• Este trabalho deve culminar com a formalização das actividades e tarefas, 

de forma integrada com os indicadores de desempenho e os riscos 

associados aos processos; 
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• Deve também ser definido com maior rigor um conjunto de mecanismos 

de articulação entre os processos, entre os serviços e entre as pessoas, 

promovendo a aprendizagem do sistema, como ponto de partida para uma 

melhoria contínua que se quer que provenha dos seus actores; isto não 

dispensa o facto de que se deve tornar clara a informação associada aos 

processos, nomeadamente quanto a responsáveis e intervenientes (actores e 

responsabilidades), técnicas e práticas, instrumentos de suporte, definição 

de entregáveis entre outros. 

4.2.4 Situação da Segurança da Informação 

Como foi referido anteriormente, no âmbito deste projecto foi efectuado 

também um diagnóstico das vulnerabilidades e dos riscos existente em matéria de 

protecção da informação e gestão de segurança da informação, analisando-se em 

seguida a metodologia aplicada nesse diagnóstico e os resultados obtidos. 

4.2.4.1 Metodologia de Diagnóstico (Auditoria)  

A metodologia adoptada neste diagnóstico consistiu numa metodologia de 

auditoria de segurança da informação e regeu-se pelos seguintes referenciais:  

• ISO/IEC 19011:2002 - norma internacional para auditorias a sistemas de 

gestão; 

• ISO/IEC 27001:2005 – norma internacional que especifica os processos 

básicos a implementar para uma gestão eficaz da segurança da informação; 

• ISO/IEC 27002:2005 – guia de boas práticas de segurança da informação, 

abrangendo áreas distintas, tais como as políticas de segurança ou o 

controlo de acesso físico à infra-estrutura, preconizando um total de 136 

controlos de segurança.        
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A primeira destas normas, publicada como norma portuguesa com a 

designação de NP EN ISO 19011:2003, determina uma sequência de actividades para 

a auditoria. Neste contexto, começaram por ser definidos os referenciais a aplicar para 

determinar se um qualquer dado recolhido constituía ou não uma vulnerabilidade de 

segurança e qual o risco que este representava para a confidencialidade, integridade e 

disponibilidade da informação crítica e dos sistemas de informação do IEFP. 

Seguidamente, decorreu um programa de entrevistas com os responsáveis das várias 

áreas da ASI, divididas da seguinte forma:  

• Aplicações, 

• Bases de dados,  

• Servidores, 

• Parque informático e  

• Comunicações. 

A partir da análise destes dados foram estabelecidas as Evidências da 

auditoria, ou seja, as observações registadas capazes de serem sujeitas a verificação 

posterior. As evidências foram depois comparadas com os Critérios definidos de 

início, para verificar o grau de Conformidade dos factos encontrados face às normas e 

boas práticas de segurança da informação e, finalmente, foram definidas as 

Constatações de auditoria.  

4.2.4.2 Resultados do Diagnóstico (Definição do Problema – 2/2) 

Em termos globais, constatou-se que a ASI possuía os mecanismos 

tecnológicos e uma parte significativa das actividades de protecção da informação, em 

formato electrónico, adequadas ao nível de protecção exigida pelas competências 

públicas do IEFP. Ao longo das entrevistas com os vários responsáveis da ASI foi 

possível verificar que existia uma consciência clara das vulnerabilidades existentes e 

da forma como as mesmas podiam ser mitigadas, através de uma estratégia concertada 

de gestão de segurança da informação. 

Apresentam-se em seguida os principais riscos identificados, ordenados pelo 

respectivo grau de exposição: 
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• Partilha de palavras-chave de acesso aos sistemas e aplicações; 

• Contas de utilizador inactivas; 

• Dificuldades na realização eficiente dos testes de aceitação; 

• Ambientes de desenvolvimento com acesso a ambientes de produção; 

• Visibilidade de dados pessoais nos ambientes de desenvolvimento e testes; 

• Degradação pontual do desempenho de aplicações críticas; 

• Utilizadores com privilégios excessivos, apesar de autorizados; 

• Contas de utilizador insuficientemente discriminadas; 

• Aplicação crítica assente em plataforma já não suportada pelo fabricante. 

Para mitigar a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados durante a 

auditoria foram também recomendadas as seguintes medidas práticas: 

• Divulgação generalizada da “Política Interna de Acesso ao Sistema de 

Informação” (uso de computador, software, internet e correio electrónico), 

que se encontrava em já elaboração antes do projecto e foi melhorada e 

concluída no âmbito deste, e que contém normas sobre a obrigatoriedade 

de qualquer colaborador adoptar comportamentos bem determinados para 

protecção da informação; 

• Sessões de esclarecimento e sensibilização para chefias intermédias, 

visando um aumento da eficácia das regras de utilização dos sistemas de 

informação (que depende da adesão dos colaboradores às mesmas) e a 

minimização das posturas de maior risco para a informação, que residem 

nos próprios utilizadores;  

• Melhoria da configuração dos ambientes e dos procedimentos de testes, 

garantindo a existência de bases de dados de testes com dados recentes, 

que se mantenham estáveis e com os dados pessoais mascarados, e 

aumentando também os prazos para realização de testes de aceitação. 

• Empreender um projecto de análise da utilização das contas de utilizador, 

para  
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o reduzir o número de contas inactivas por um período prolongado de 

tempo nos sistemas de autenticação, 

o analisar se os titulares dessas contas são ainda colaboradores do 

Instituto, e  

o procurar identificar desajustamentos entre os perfis de acesso 

definidos e os acessos efectivos dos colaboradores (situações de 

partilhas de palavras-chave). 

• Isolamento dos ambientes de desenvolvimento na rede local, colocando-os 

em redes virtuais distintas; 

• Reforçar a utilização de ferramentas de Business Intelligence, para 

elaboração de relatórios periódicos com informação que actualmente é 

obtida através de operações de consulta complexa, para mitigar a 

degradação do desempenho das aplicações críticas.  

Foi também salientado que estas medidas teriam maior eficácia se fossem 

integradas numa estratégia de gestão de segurança da informação, a qual foi também 

proposta no âmbito deste projecto e será descrita mais adiante. 

4.3 Proposta de Racionalização (Formulação de Teori a) 

Como se verá adiante, nesta fase foi formulada a Teoria sobre como resolver o 

problema de Investigação, que deveria posteriormente ser comparada com os 

resultados da implementação desta proposta, em duas vertentes:  

1. SI/TI em Geral (Redefinição de Processos de SI/TI); 

2. Segurança da Informação (Organização da Gestão da Segurança da 

Informação). 
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Por motivos relacionados com a reestruturação do próprio IEFP a outros 

níveis, a equipa de projecto entendeu ser oportuno propor uma reformulação mais 

profunda do funcionamento interno da ASI, explicitando e caracterizando a sua oferta 

em termos de serviços e, por outro lado, caracterizando o trabalho desenvolvido, 

independentemente dos serviços, no formato de processos. Na opinião do autor, esta 

opção viria a revelar-se como um factor importante, mas não o único, para o menor 

grau de implementação dos novos processos, que foi possível atingir até ao final 

planeado do projecto. 

As definições conjuntas de núcleos, serviços e processos, irão permitir: 

• Gerir as funções; 

• Gerir as entregas dos serviços e respectivos níveis de serviço; 

• Gerir a satisfação dos clientes com os serviços prestados; 

• Melhorar a eficiência e a eficácia dos recursos utilizados na execução dos 

processos para a entrega dos serviços. 

O Modelo de Referência adoptado focou-se na nova orientação da ASI, 

baseada essencialmente no alinhamento dos processos, tendo como principais 

impulsionadores:  

• Cliente; 

• Serviços;  

• Qualidade de serviço;  

• Eficácia dos SI/TI; 

• Governação;  

• Gestão de risco de processos;  

• Relação custo/benefício;  

• Gestão de operações.  
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Sendo em torno destes factores que se encontravam os maiores riscos para os 

SI/TI e para o IEFP, seria necessário identificá-los e prescrever iniciativas de 

mitigação e/ou redução do impacto dos mesmos, fundamentais para as melhorias 

quantitativas e qualitativas que a ASI considerava importante realizar para a melhoria 

da eficácia e eficiência dos seus processos. 

4.3.1 Estratégia de SI/TI 

O desenvolvimento da estratégia dos sistemas e tecnologias de informação, 

para ser executada de forma alinhada com a estratégia e modelo de negócio do IEFP, 

deverá ter em linha de conta as potenciais barreiras ao sucesso identificadas como 

aspectos menos favoráveis no diagnóstico da situação actual, passando por uma 

mudança de paradigma de gestão – excelência na operação com foco no cliente, em 

novos serviços e aposta na relação e comunicação (o actual paradigma assenta 

eminentemente em questões de engenharia operacional – fazer bem o que já fazemos). 

4.3.2 Catálogo de Serviços 

No contexto do novo modelo de referência da ASI foram definidos e 

sistematizados, num Catálogo de Serviços, todos os serviços prestados pelos SI/TI ao 

negócio, com os níveis de serviço necessários, definindo paralelamente os 

mecanismos de avaliação e monitorização dos níveis de serviço entregues face aos 

estabelecidos. Esta sistematização envolveu a identificação dos Serviços, a sua 

descrição e requisitos para os níveis de serviço, bem como os clientes desses mesmos 

serviços. Associadas aos serviços definidos foram estabelecidas as condições de 

prestação dos serviços, nomeadamente no que concerne à disponibilidade e ao período 

de activação de cada serviço.  

De forma a ir ao encontro das necessidades do cliente e, por conseguinte do 

negócio, foi associado a cada serviço o seu cliente interno e externo, bem como os 

critérios de qualidade do serviço para esses clientes, que deviam reflectir a satisfação 

do cliente quanto à disponibilidade do serviço, ao seu desempenho e, por exemplo, 

reclamações recebidas. Esta visão por serviços, dentro da ASI, revelou-se vital para a 

compreensão dos processos a definir e dos papéis associados a esses mesmos 

processos, tendo-se identificado a seguinte oferta de serviços da ASI: 
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• Gestão de Portais do IEFP; 

• Gestão de Serviços de Ligação à Internet; 

• Gestão de Serviços de e-mail; 

• Gestão de Soluções de Formação (Gestão de Aplicações); 

• Gestão de Soluções de Emprego (Gestão de Aplicações); 

• Gestão de Soluções Financeiras (Gestão de Aplicações); 

• Gestão de Soluções Analíticas/Estatísticas; 

• Gestão de Soluções de RH; 

• Gestão de Outras Soluções Aplicacionais; 

• Gestão de Comunicações; 

• Service Desk; 

• Gestão do parque informático; 

• Gestão da Segurança; 

• Gestão de Servidores; 

• Gestão de Necessidades do Negócio; 

• Gestão da Continuidade do Negócio/Serviços; 

• Outros Serviços. 

4.3.3 Redefinição de Processos (Formulação de Teori a – 1/2) 

O Modelo de Referência adaptado atendeu às considerações atrás referidas, e 

teve como base as seguintes áreas críticas de actuação do IEFP: 

• Emprego; 

• Formação e Certificação Profissional; 

• Soluções para Entidades. 
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Estas áreas do IEFP e as respectivas suas subáreas são suportadas pelos SI/TI e 

têm por isso associados serviços específicos, com requisitos específicos, que 

respondem às necessidades do negócio. A criticidade dos serviços prestados pela ASI 

ao negócio é acautelada pelos respectivos requisitos de disponibilidade, tempos de 

recuperação em caso de falha, eventuais redundâncias para minimizar 

indisponibilidades, e pela gestão da capacidade para manter os níveis de serviço 

próximos dos valores definidos. 

O modelo de referência definido para os processos da ASI assentou nos 

referenciais internacionalmente reconhecidos ITIL e COBIT, que foram considerados 

de forma integrada, complementando-se entre si, afigurando-se como adequados à 

natureza do projecto alguns dos processos de governação dos SI/TI, próprios do 

COBIT, e outros processos de Gestão dos Serviços de SI/TI a entregar ao negócio, 

próprios do ITIL. Dada a flexibilidade destes dois referenciais e a proximidade dos 

domínios que tratam, estes revelaram-se perfeitamente adequados ao objecto do 

projecto, leia-se, ao alinhamento adequado entre o negócio propriamente dito e os 

serviços de SI/TI, através do seguinte mapa de processos: 
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Figura 10 – Mapa de Processos de SI/TI revisto (“Modelo de Referencia de Processos e 

de Objectivos Controlo dos SI/TI”, IEFP, 2008)  

  

Este mapa de processos apresenta dois ciclos distintos no âmbito da Gestão 

por Processos: um Ciclo de Execução e um Ciclo de Gestão.  

O primeiro contempla todos os processos críticos e de suporte ao negócio, 

necessários para a prestação de serviços, desde a sua definição, avaliação, construção, 

operacionalização, entrega e continuidade. Todo este ciclo tem como “face” o 

processo de “Interacção e Recolha de Feedback”, através do qual os utilizadores 

fazem chegar os seus pedidos e ocorrências, sendo estes depois encaminhados para os 

processos adequados, conforme o definido.  

O Ciclo de Gestão agrega os processos responsáveis pela gestão dos processos 

de execução, no que respeita a: 

• Regulamentação e políticas que estes devem observar; 

• Planeamento da cadeia de valor e da oferta de serviços, ao nível da 

estratégia dos SI/TI; 
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• Controlo e monitorização, transversal a todo o sistema, de forma a 

minimizar as redundâncias de informação e o esforço para a obtenção das 

métricas, e alinhado não só com os objectivos dos processos, mas também 

com os objectivos dos SI/TI; 

• Melhoria contínua, que suporta a evolução do sistema de gestão por 

processos, tendo como mecanismos essenciais à identificação, análise e 

formulação de melhorias, as métricas e indicadores definidos e medidos no 

âmbito do processo de Controlo e Monitorização. 

Assim sendo, temos como  

• Processos Críticos: 

o Gestão das Necessidades; 

o Análise de Viabilidade; 

o Planeamento e Operações; 

o Gestão de Aplicações; 

o Entrega de Serviços; 

o Gestão da Continuidade do Negócio/Serviços; 

o Interacção e Recolha de Feedback. 

• Processos de Suporte (aos Processos Críticos): 

o Gestão de Problemas; 

o Gestão de Disponibilidade e Capacidade; 

o Gestão de Configurações e Alterações; 

o Gestão de Versões; 

o Gestão de Projectos; 

• Processos de Gestão (do próprio sistema de gestão por processos): 

o Gestão de Políticas e Regulamentos; 

o Planeamento da Cadeia de Valor e Oferta de Serviços; 

o Controlo e Monitorização; 
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o Melhoria Contínua. 

Apresenta-se seguidamente uma breve descrição dos objectivos e âmbito 

destes processos, conforme foram definidos no projecto: 

• Gestão de Politicas e Regulamentos: Visa a definição e melhoria 

contínua de um quadro de referência que regulamente toda a actividade da 

ASI, traçando um conjunto de políticas e regulamentos que enquadram a 

interacção da área responsável pelos SI/TI, com as áreas clientes internas 

(unidades orgânicas) e com os Fornecedores ou outras entidades externas; 

• Planeamento da Cadeia de Valor e Oferta de Serviços: Visa o 

entendimento do âmbito das responsabilidades e dos serviços oferecidos 

pela ASI, bem como o posicionamento da ASI no seio do IEFP, com base 

numa efectiva compreensão das relações entre os processos que a 

compõem, e do contexto de uma cadeia global de actividades, em que é 

gerado valor, através da entrega de serviços de qualidade, que vão ao 

encontro da satisfação dos clientes da ASI e das necessidades do IEFP, 

numa perspectiva pró-activa e de antecipação; 

• Gestão da Continuidade do Negócio/Serviços: Visa identificar potenciais 

impactos que poderão ameaçar a ASI e consequentemente o IEFP, e a 

partir daí providenciar um programa de actividades para aumentar a 

capacidade de resistência e a capacidade de implementação de respostas 

eficazes, que salvaguardem os interesses e a imagem da ASI e do IEFP; a 

capacidade de manter as funções criticas do negócio enquanto se responde 

a um acidente grave, e depois se consegue voltar de forma eficiente e coesa 

às operações normais, constitui um factor crítico de sucesso para o IEFP e 

portanto para a ASI; facilita a implementação de um eficaz plano de 

continuidade do negócio (PCN) e de programas de recuperação de 

desastres/acidentes (PRD), que são vitais para o negócio. 
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• Gestão das Necessidades: Tem como intuito dar resposta às necessidades 

dos clientes da ASI, que são as Unidades Orgânicas do IEFP, os seus 

responsáveis e os seus utilizadores; este processo centraliza a gestão das 

necessidades, de forma transversal e integrada, tratando todos os pedidos 

para lhes dar seguimento, ou não, para o processo de Análise de 

Viabilidade e Contratualização; esta análise e avaliação são feitas em 

conjunto com o cliente, de forma a garantir que as necessidades deste são 

interpretadas da forma correcta, para serem traduzidas em requisitos de 

níveis de serviço, que posteriormente possam ser implementados. 

• Análise de Viabilidade e Contratualização: O objectivo deste processo 

consiste na análise de um conjunto concreto de necessidades, descritas nos 

Requisitos de Níveis de Serviço (Service Level Requests - SLR), que são 

recebidos do processo de Gestão das Necessidades, para contratualizar os 

níveis de serviço que satisfaçam as necessidades do cliente, tendo em conta 

restrições económicas, técnicas, legais e operativas; este processo está 

estruturado de modo a que a ASI comece por estudar as soluções possíveis 

para a incorporação dos SLR recebidos, escolhendo a que permita a 

prestação de melhores níveis de serviço com custo sustentável e risco 

controlado, sendo depois negociados com o cliente os Acordos de Nível de 

Serviço (Service Level Agreements - SLA) que detalham o serviço a 

prestar, com base nos quais, cabe ainda a este processo a análise e 

contratualização dos Acordos de Níveis de Operação (Operational Level 

Agreements - OLA), dentro da ASI, e/ou os Contratos de Suporte 

(Underpinning Contracts – UC), com entidades externas à ASI, 

necessários para o cumprimento dos SLA. 
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• Planeamento e Operações: O objectivo deste processo consiste em 

fornecer directrizes para o desenvolvimento, instalação e gestão de uma 

infra-estrutura que satisfaça as necessidades do negócio, e garantir que 

existe uma gestão operacional eficaz, incluindo o armazenamento de dados 

e a manutenção da infra-estrutura; este processo fornece a base para a 

estabilidade e segurança dos serviços de SI/TI fornecidos e encontra-se 

limitado pelos pré-requisitos do fornecedor dos elementos da infra-

estrutura; o Planeamento fornece os métodos de gestão e tecnológicos 

aplicados pelas Operações. 

• Gestão de Aplicações: Tem como intuito garantir que todas as aplicações 

são desenvolvidas de acordo com os padrões de qualidade delineados pela 

organização, e de acordo com as necessidades que pretendem colmatar, 

devendo ser seguido por quem desenvolve qualquer aplicação, seja a ASI 

ou uma entidade externa. 

• Entrega de Serviços: Tem como intuito entregar o serviço e avaliar a 

satisfação do cliente final, após a criação do serviço pelos processos 

anteriores (Gestão das Necessidades e Análise de Viabilidade e 

Contratualização), validando juntamente com o cliente que o serviço a 

entregar está preparado para respeitar os Acordos de Níveis de Serviço 

(SLA) e Acordos de Níveis de Operação (OLA) formalizados. 

• Interacção e Apoio aos Serviços: Funciona como ponto de contacto entre 

as diferentes equipas, processos e serviços da ASI, e os clientes da ASI; 

este processo trata essencialmente dois tipos de contactos: comunicação de 

ocorrências e pedidos de serviço descritos no catálogo de serviços 

(instalação de software, apoio na montagem de um evento, etc.), e articula 

todo o ciclo de resolução do incidente ou do problema, com o utilizador, 

pelo que deve ter-se em conta uma forte componente de comunicação, que 

deve ser articulada também com o processo de Gestão de Problemas; a 

conclusão deste processo deve incluir sempre a avaliação da interacção e 

do serviço prestado, que deve ser recolhida do interlocutor, e que servirá 

como métrica para a avaliação dos serviços e das interacções, e para 

validar se o cliente se encontra satisfeito com o suporte fornecido. 
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• Gestão de Problemas: Funciona como segunda e terceira linha para a 

resolução de incidentes persistentes (problemas), de forma a minimizar o 

impacto causado por erros nas infra-estruturas de SI/TI, e prevenir os 

incidentes recorrentes relacionados com esses erros; tenta apurar a causa 

do incidente, iniciando a partir daí as acções necessárias para melhorar ou 

resolver a situação. 

• Gestão de Disponibilidade e Capacidade: Tem como objectivo garantir 

que os serviços prestados pela ASI se encontram disponíveis para os seus 

utilizadores de acordo com as exigências actuais e futuras do negócio e que 

a capacidade dos serviços é utilizada da maneira mais eficiente possível e 

com o menor número possível de quebras ou falhas nos serviços. 

• Gestão de Configurações e Alterações: O objectivo deste processo é 

fornecer informação actualizada sobre a infra-estrutura existente na ASI, e 

com base nessa informação dar o seu contributo em termos de análise para 

o impacto das alterações propostas; deve incluir os detalhes de itens 

específicos da infra-estrutura (Itens de Configuração), bem como a relação 

entre esses itens, que criam a base para uma análise de impacto; a gestão 

de Configurações verifica se as alterações efectuadas na infra-estrutura 

foram registadas correctamente, incluindo as relações entre os Itens de 

Configuração, as suas versões e componentes. 

• Gestão de Versões: O objectivo deste processo é supervisionar a 

distribuição controlada de componentes de software e hardware, 

providenciando uma abordagem, desde a definição de políticas de versões, 

passando pela gestão e acompanhamento da versão até ao respectivo 

armazenamento da versão; os principais componentes controlados incluem 

aplicações de software desenvolvidas dentro da ASI ou por fornecedores, 

em conjunto com os manuais de utilizador, o hardware de suporte, e toda a 

documentação que acompanha e suporta o software, hardware, processos e 

serviços da ASI. 



MSGI - Dissertação de Mestrado - Luís Filipe Dias de Azevedo da Silva - Pág. 62 

• Gestão de Projectos: Abrange o planeamento, execução e controlo de um 

projecto, desde o seu início até à sua conclusão, com vista a chegar a um 

objectivo final num certo prazo, com um certo custo e qualidade, através 

da mobilização recursos técnicos e humanos; no caso do IEFP, estes 

projectos podem ser tipicamente divididos em dois tipos, projectos internos 

efectuados pela ASI e projectos subcontratados a entidades exteriores. 

• Controlo e Monitorização: Visa gerir o correcto funcionamento dos 

processos de execução, garantindo assim que estes funcionam da maneira 

pretendida e de acordo com os objectivos identificados para cada um deles; 

baseia-se num ciclo contínuo de monitorização, relato e acções 

subsequentes, fundamental não só para a gestão diária dos serviços e das 

operações correntes, mas também para a definição da estratégia, desenho e 

testes dos serviços para que estes possam ser melhorados; o controlo e 

monitorização são realizados de dois modos distintos: de forma contínua 

(através da tarefa de Monitorização Contínua) ou na forma de avaliações 

pontuais (através das tarefas de Identificação de Medidas de Desempenho 

e da Medição da Performance e Avaliação dos Processos). 

• Melhoria Contínua: Visa a melhoria contínua dos processos, através da 

sua reformulação ou da optimização do seu funcionamento, para aumentar 

o seu desempenho (performance), e o (re)alinhamento continuo dos 

serviços disponibilizados pela ASI com as necessidades do negócio. 

4.3.3.1 Manuais e Documentação de Apoio 

No decurso do projecto, foram elaborados diversos documentos de referência, 

de entre os quais se destacam os seguintes: 

• Manual de Processos, Actividades e Tarefas: contendo o Mapa de 

Processos, termos e definições aplicáveis, produtos do trabalho (entradas e 

saídas), actividades e tarefas, objectivos e descrição, técnicas, práticas e 

regulamentação aplicáveis, arquivo e suporte informático (ver listagem 

identificativa de todos os Processos, Actividades e Tarefas definidos, em 

anexo);  
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• Documento de Políticas: descreve o enquadramento organizacional dos 

processos e regulamentação interna aplicável, apresenta e descreve as 

diversas políticas de gestão, bem como também os princípios e as boas 

práticas associadas (ver listagem identificativa das Políticas definidas, em 

anexo); 

• Manual de Procedimentos e Diagramas de Tarefas: agrega todos os 

diagramas sequências de operações representando o funcionamento das 

actividades e tarefas associadas aos processos e a sua relação entre os 

demais, proporcionando uma visão de fluxo, facilitando a compreensão 

quanto à sua complexidade de execução (ver listagem identificativa dos 

Procedimentos definidos, em anexo). 

4.3.3.2 Análise de Risco dos Processos 

Esta análise incidiu sobre os processos definidos no âmbito do projecto e  

visou identificar os factores críticos de sucesso associados à posterior implementação 

na ASI dos processos definidos, bem como a descrição dos principais eventos com 

elevado risco para essa mesma implementação.  

A abordagem desta análise baseou-se no modelo proposto pela “Committee of 

Sponsoring Organisation of the Trade way Commission - COSO” e traduziu-se no 

relacionamento entre si das entidades de análise, conforme se descreve a seguir: 

• Para cada Processo foram identificados e definidos Objectivos (entre 1 e 

5); 

• Para cada Objectivo foram identificados factores críticos de sucesso – FCS 

(entre 1 e 3), factores estes, que não existindo, comprometem o objectivo, 

isto é, constituem uma condição necessária, contudo, não suficiente; 

• Para cada grupo de FCS’s foram identificados Eventos de Risco, os quais, 

caso ocorram e comprometam o FCS, comprometem o Objectivo; 

• Para cada Evento de Risco foram identificados Indicadores de desempenho 

(1 ou 2) que possibilitam medir/avaliar: 
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o O quanto se está afastado do objectivo, isto é, o indicador mede 

directamente o objectivo;  

o O quanto se está afastado de assegurar o FCS; 

o O quanto se está a conseguir controlar (monitorizar) o evento de 

risco, de forma a melhorar escolher a iniciativa mais correcta 

dentro das estratégias possíveis, nomeadamente: evitar, aceitar ou 

mitigar. 

• Por fim, para cada Evento ou grupo de Riscos seriam identificadas e 

definidas as iniciativas ou acções visando a mitigação do mesmo (risco ou 

grupo de riscos). 

Por estar directamente relacionada com a efectiva implementação no terreno 

dos processos definidos, a identificação destas últimas acções de mitigação do risco 

não chegou a ser concluída. Para efeitos do presente estudo, o autor entendeu ser 

suficiente e pertinente listar os FCS identificados para cada processo, que foram os 

seguintes: 

• Definição de Políticas e Regulamentos: 

o Existência de política adequada à organização (actividade e cultura 

organizacional); 

o Prática implementada de avaliação contínua e de incorporação das 

melhorias; 

o Existência de práticas de manutenção e controlo de versões da 

documentação; 

o Existência de modelo de classificação e de catalogação de 

documentos; 

• Gestão de Aplicações: 

o Levantamento de necessidades não fundamentada/inexistente; 

o Tecnologia adequada à metodologia; 

o Metodologia adequada; 
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o Controlo e gestão de versões; 

o Existência de compromissos claros de aceitação da análise por 

parte de todos os envolvidos; 

o Existência de ambiente de testes, fiável e estável ao longo das 

baterias de testes; 

o Capacidade dos recursos da ASI para a implementação da 

metodologia; 

• Gestão de Necessidades 

o Identificação dos serviços e sua definição; 

o Identificação dos clientes dos serviços e respectivos perfis; 

o Definição clara de responsabilidades para cada actividade e 

serviço; 

o Comprometimento formal de todos os intervenientes com a 

definição das necessidades; 

o Adopção de templates para a formalização das necessidades; 

o Mapeamento da definição de necessidades com os serviços em 

produção; 

• Análise de Viabilidade  

o Fichas de necessidades formalizadas; 

o Plano realista de implementação das soluções; 

o Plano de Gestão de Configurações; 

o Estabelecimento de prioridades alinhadas com os serviços e 

processos do negócio; 

o Competências de gestão a melhorar; 

• Planeamento & Operações 

o Monitorização e controlo das operações; 

o Aplicação pro-activa da manutenção preventiva; 
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o Planeamento e acompanhamento das operações; 

o Documentação e formalização dos processos, actividades, tarefas e 

procedimentos das operações; 

• Entrega de Serviços 

o SLRs e SLAs formalizados com o cliente; 

o Serviços em conformidade com o especificado; 

o Realização de formação dirigida e adequada; 

o Estabilidade e disponibilidade das soluções; 

• Interacção & Apoio aos Serviços 

o Classificação e caracterização correcta do contacto; 

o Politica de Gestão de Incidentes; 

o Identificação pró-activa de problemas; 

o Articulação entre as equipas do processo de Interacção & Apoio e 

do processo de Planeamento & Operações; 

o Credibilidade da equipa que presta o apoio; 

o Eficácia na recepção e tratamento do Contacto; 

o Existência de uma base de dados de conhecimento sobre 

incidentes; 

o Conhecimento do Catálogo de Serviços e dos SLAs; 

• Gestão de Problemas 

o Identificação positiva da causa do problema; 

o Existência de uma BD de conhecimento sobre problemas e erros; 

o Conhecimento atempado da ocorrência de problemas; 

• Gestão de Disponibilidade & Capacidade 

o Existência de Planeamento dos SI/TI alinhados com os serviços do 

negócio do IEFP; 
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o Realização de planeamento de disponibilidade; 

o Identificação dos serviços críticos para o negócio; 

o Base de dados de activos e respectivas configurações 

(Configuration Management Database - CMDB); 

o Existência de um responsável pela atribuição/disponibilização de 

recursos existentes; 

• Gestão de Configurações & Alterações 

o Inventário actualizado de activos e respectiva caracterização; 

o Politica de gestão de activos; 

o Conhecimento da plataforma existente; 

o Acesso a informação detalhada sobre novas funcionalidades a 

implementar; 

• Gestão de Versões 

o Politicas de gestão de versões; 

o Procedimentos formais para implementação de novas versões; 

o Qualidade das baterias de testes realizadas; 

o Biblioteca de armazenamento de versões; 

o Planos de back-out por cada versão; 

o Cumprimento do Plano de Implementação da versão; 

• Gestão de Projectos 

o Especificação detalhada de necessidades e requisitos; 

o Envolvimento e comprometimento do cliente ao longo das 

actividades do processo; 

o Qualidade dos testes realizados; 

o Capacidade de resposta a desvios identificados; 

o Aprovação formal das entregas do processo de gestão de projectos; 
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o Controlo de ocorrências e alterações propostas; 

o Disponibilização dos recursos necessários de forma atempada; 

• Controlo e Monitorização 

o Existência de um sistema de registo de pedidos com um processo 

associado (workflow); 

o Definição de critérios de classificação da natureza do pedido e 

atribuição de prioridades; 

o Existência de práticas e de metodologias adequadas ao estudo de 

análise de impacto dos Pedidos de Apoio; 

o Processo implementado e suportado por template apropriado; 

o Familiarização dos clientes com o processo e as práticas 

associadas; 

4.3.4 Organização da Segurança da Informação (Formu lação de 

Teoria – 2/2) 

No âmbito do projecto em estudo, mas especificamente na vertente de 

segurança da informação, pretendeu-se definir um quadro de requisitos para a 

implementação de uma organização de gestão de segurança da informação, alinhadas 

com as boas práticas de gestão da segurança da informação, preconizadas pelas 

normas de gestão de segurança da informação, ISO/IEC 27001:2005 e ISO/IEC 

27002:2005 (anteriormente denominada ISO/IEC 17799:2005). 

De forma resumida, estes referenciais preconizam uma estrutura de gestão de 

segurança da informação suportada nos três níveis seguintes: 

• Nível Estratégico - Órgão com responsabilidades no âmbito da definição e 

supervisão da implementação da estratégia de gestão de segurança da 

informação, que poderá ser constituído especificamente para o presente 

propósito (fórum de segurança) ou, em alternativa, estas competências 

poderão ser atribuídos a um órgão existente de gestão, como o Conselho 

Directivo; 
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• Nível Táctico - Órgão com funções específicas de planeamento, execução 

e controlo de segurança da informação, que pode ser corporizado por um 

indivíduo – Oficial de Segurança – ou por um fórum de gestores, que 

sejam representativos das várias áreas da organização e que possuam 

capacidade operacional de planear, implementar e controlar medidas de 

segurança da informação; 

• Nível Operacional - Definição concreta de responsabilidades individuais 

na condução das acções de segurança da informação.        

4.3.4.1 Modelo de Gestão de Segurança da Informação 

O desenvolvimento da estrutura de gestão de segurança da informação no 

IEFP resultou de uma sequência de actividades que se iniciou na aplicação do modelo 

de organização da gestão proposto pelos referenciais identificados à realidade do 

IEFP. Posteriormente, e com base no tipo de estrutura de gestão seleccionada pelo 

IEFP, foram definidos requisitos para a operacionalização dos órgãos de gestão 

identificados. Numa terceira etapa, estes requisitos foram definidos como normas de 

funcionamento interno da ASI e finalmente, seriam nomeados os responsáveis de cada 

órgão de gestão. 

Na primeira etapa, foi aplicado à ASI o modelo organizacional referido no 

ponto anterior, fundamentado em três níveis hierárquicos (estratégico, táctico e 

operacional), atendendo às seguintes questões: 

• Conformidade com os requisitos da ISO/IEC 270012 relativos à 

organização da gestão de segurança da informação; 

• Adequação das estruturas de gestão ao organigrama da ASI.   

Com base nos dados recolhidos durante as fases anteriores do projecto, foi 

recomendada a adopção de uma organização da gestão de segurança, de acordo com 

as seguintes directrizes: 
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• A gestão estratégica de segurança da informação deverá ser confiada a um 

órgão colectivo - Comité de Segurança – que reúna a Direcção da ASI, 

bem como os Responsáveis de cada Núcleo da ASI e o Responsável de 

Segurança (este último como observador, não como decisor); 

• A gestão táctica da segurança da informação deverá ser alocada a uma 

função individual, denominada Responsável de Segurança que assuma a 

coordenação do planeamento, implementação e controlo das actividades de 

segurança da informação na ASI; 

• A condução operacional das acções relevantes ao nível da segurança da 

informação e que se encontram descritas e enquadradas nas Políticas de 

Segurança da Informação (documentadas no Manual de Políticas de 

Segurança da Informação) será atribuída a funções e colaboradores 

específicos, sendo os seus supervisores directos responsáveis pela 

supervisão das actividades mencionadas.     

Para a operacionalização bem sucedida deste modelo, foi proposto que o 

seguinte conjunto de pressupostos fosse definidos e claramente assumidos pelos 

vários colaboradores da ASI:        

• A função de Responsável de Segurança deveria ser desempenhada por um 

colaborador da ASI que reporte directamente à sua Direcção; 

• Os responsáveis dos núcleos da ASI devem garantir a conformidade do seu 

núcleo face à Política de Segurança da Informação do IEFP, e devem 

colaborar diligentemente com o Responsável de Segurança nas iniciativas 

de segurança, bem como auxiliar na recolha e análise de dados, seja em 

processos de auditoria, seja nas actividades de monitorização contínua de 

segurança da informação; 

• As responsabilidades individuais dos colaboradores da ASI decorrentes das 

Políticas de Segurança da Informação deverão ser definidas, entre o 

Responsável de Segurança e o responsável de cada núcleo, com o apoio da 

unidade orgânica responsável pela gestão dos recursos humanos.     
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• A Direcção da ASI deverá definir e/ou aprovar os recursos, humanos, 

tecnológicos e físicos, que serão alocados a cada projecto e às actividades 

contínuas de gestão de segurança da informação;  

• O financiamento das actividades de segurança da informação deverá 

contemplado no orçamento geral da ASI. 

Quanto à definição de normas internas para gestão de segurança da informação 

no IEFP, foram elaborados os seguintes documentos normativos: 

• Política Estratégica de Segurança da Informação; 

• Manual de Políticas de Segurança da Informação. 

O modelo organizacional da gestão de segurança da informação adoptado pelo 

IEFP é baseado num órgão individual e um outro colectivo, como ilustra a figura 

seguinte.  

Figura 11 – Organograma da Gestão de Segurança da Informação (“Requisitos para Criação do 

Comité de Segurança da Informação”, IEFP, 2008) 

 

A função de Responsável de Segurança terá como principais funções e 

responsabilidades: 

• Identificar objectivos, mecanismos e métricas de protecção consistentes 

com a estratégia do Instituto; 

• Gerir o desenvolvimento e implementação da Política de Segurança do 

IEFP; 

Direcção da ASI 

Núcleo 1 Núcleo 2 

Fórum de Segurança 

Responsável de 
Segurança 

Núcleo 3 
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• Gerir a implementação e manutenção de ferramentas de protecção; 

• Manter relacionamentos com autoridades policiais locais e outras entidades 

públicas; 

• Supervisionar o planeamento e execução de resposta a incidentes, bem 

como a investigação de incidentes e assistir nos processos disciplinares e 

legais decorrentes das investigações referenciadas; 

• Colaborar com as equipas de auditoria no âmbito de auditorias internas ou 

externas. 

O desempenho desta função deverá idealmente ser atribuído a um profissional 

com os seguintes características: 

• Formação académica superior, em áreas relacionadas com segurança; 

• Certificações profissionais reconhecidas em segurança da informação; 

• Conhecimentos sólidos de tecnologias de informação, em particular nas 

áreas de criptografia, gestão de continuidade de negócio/operações e 

legislação relevante para a gestão de segurança da informação; 

• Capacidades de liderança de equipas multi-funcionais, comunicação com 

públicos distintos e negociação com fornecedores; 

• 10 anos de experiência profissional na área de SI/TI; 

• Fluência em Inglês. 

4.3.4.2 Manual de Políticas de Segurança da Informação 

O Manual de Políticas de Segurança da Informação prescreve os mecanismos 

de protecção da informação em suporte electrónico do IEFP, de acordo com as 

normas de referência de gestão de segurança da informação, ISO/IEC 27001:2005 e 

ISO/IEC 27002:2005, e contém os documentos de suporte à prossecução da Política 

de Segurança da Informação do IEFP, que foi elaborada com base na análise das 

necessidades e constrangimentos identificados no IEFP relativamente à protecção da 

sua informação crítica.  
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A metodologia adoptada na elaboração deste Manual, teve por base o quadro 

de referência de gestão de segurança da informação aprovado pela ASI, e consiste nas 

áreas específicas do referencial ISO/IEC 27002 que foram consideradas como 

possuindo maior adequação aos objectivos e à realidade da gestão de segurança da 

informação do IEFP, e as políticas de segurança da informação apresentadas foram 

definidas de acordo com o mapa de processos de gestão de sistemas de informação e 

tecnologias de informação (SI/TI) elaborado no âmbito do presente projecto, ou seja, 

foi estabelecida uma relação de correspondência entre as políticas de segurança da 

informação e os processos de gestão de SI/TI, e também uma correspondência entre as 

políticas propostas e os eventos de risco identificados na auditoria inicial 

anteriormente referida.  
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5 Conclusões 

São apresentadas em seguida, de forma resumida, as conclusões do projecto 

estudado e depois as conclusões do estudo de caso. No final, é feita uma breve 

avaliação sobre a forma como a metodologia de action research foi aplicada durante o 

estudo. 

5.1 Resultados do Projecto Estudado 

Em termos práticos, considerando o âmbito do projecto estudado e as 

principais actividades previstas inicialmente, pode-se concluir o seguinte: 

• Foi definido um modelo abrangente para a gestão dos SI/TI da ASI 

alicerçado em processos, mas este não pôde ser implementado na prática 

durante a vida do projecto, embora algumas medidas práticas pontuais 

tenham ainda sido adoptadas; 

• Foram elaborados os Manuais de Processos e Políticas de Gestão de SI/TI, 

embora sem a suficiente participação dos intervenientes internos, o que 

provavelmente resultará numa maior necessidade de reajustamento destes 

documentos na altura em que se proceda à sua implementação efectiva;  

• Foi desenhado mas não foi implementado, um quadro de referência para a 

melhoria contínua de Processos; 

• Foram definidas e parcialmente implementadas as melhores práticas 

associadas à gestão da Segurança da Informação, no contexto da realidade 

do IEFP; 

• Foram identificadas recomendações globais para a melhoria da gestão dos 

SI/TI no IEFP, resultantes do diagnóstico da situação actual efectuado no 

início do projecto; 
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• Na sequência da análise de risco efectuada aos processos definidos no 

projecto, foram identificados os factores críticos de sucesso para a 

implementação no IEFP dos novos processos de gestão dos SI/TI, mas não 

foi possível terminar a definição das acções para mitigação dos riscos 

identificados. 

A execução do projecto iniciou-se em Maio de 2007, e previa-se que 

terminasse em Outubro de 2007 mas, devido aos motivos já referidos, o projecto 

apenas se concluiu em Maio de 2008, altura em que cessou formalmente a 

colaboração com a empresa consultora contratada. Depois disso, a implementação 

prática dos processos continuou a decorrer, tendo os intervenientes internos iniciado a 

implementação do processo de Gestão de Aplicações. 

Na opinião do autor, as principais limitações verificadas nos resultados finais, 

face aos objectivos inicias do projecto, podem resumir-se num menor grau de 

implementação do novo modelo de gestão definido, que foi possível atingir até ao 

final planeado, e resultam principalmente de dois factores: 

• O facto de, depois de terminada a análise da situação actual (inventariação) 

a equipa de projecto ter decidido propor uma reestruturação mais profunda 

do funcionamento interno da ASI, que se impunha devido à reestruturação 

global do próprio IEFP a outros níveis; 

• A falta de disponibilidade dos elementos internos ao longo do projecto, 

resultantes da sua afectação a outras iniciativas classificadas superiormente 

como mais prioritárias para a organização. 

5.2 Resultados da Investigação (Validação da Teoria ) 

O principal objectivo deste trabalho é o de, recorrendo ao estudo de um caso 

real, analisar o processo de especificação de um sistema de gestão de serviços de TI e 

segurança da informação, e do efeito do próprio processo e sua envolvente ao nível da 

respectiva implementação, numa instituição pública, identificando as dificuldades 

mais significativas deste tipo de iniciativas, contribuindo assim para o sucesso de 

futuras implementações semelhantes e para a elaboração de estudos posteriores sobre 

o tema. 
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Constata-se que não foi possível implementar no prazo previsto, as mudanças 

necessárias na organização interna dos SI/TI propostas pelo projecto, apenas com o 

patrocínio directo da gestão intermédia dos SI/TI. De forma indirecta, o menor grau 

de sucesso desta iniciativa, poderá apontar a eventual necessidade de existência de 

uma comissão formal dedicada à governação dos SI da organização, ao seu mais alto 

nível, cujo patrocínio directo e permanente poderia potenciar iniciativas desta 

envergadura. Esta proposta poderá ser retomada num estudo posterior, com o 

objectivo de analisar a forma como continuou a decorreu a implementação prática do 

modelo de gestão e organização definido durante o projecto estudado, que continua a 

decorrer no terreno ao ritmo possível. 

Não foi assim possível confrontar a Teoria formulada para a resolução do 

Problema de Investigação, uma vez que a mesma não foi ainda completamente 

aplicada na prática na organização. 

5.3 Avaliação pela metodologia Canonical Action Res earch 

Retomando os cinco princípios da metodologia Canonical Action Research 

descrita no início deste trabalho, proposta por Davison, Martinsons e Kock [2004], o 

autor apresenta seguidamente uma avaliação com base nos critérios associados 

àqueles princípios, dando resposta às questões colocadas para cada um dos critérios: 

1. Princípio do Acordo entre o Investigador e o Cliente 

a) Foi acordado que a CAR seria a abordagem apropriada à situação 

vivida na organização? 

R: Foi acordado que o autor participaria activamente no projecto alvo 

do estudo, e que o autor iria elaborar um trabalho de investigação 

com base no projecto segundo a metodologia de Action Research;  

b) O foco do projecto de investigação foi especificado clara e 

explicitamente? 

R: Sim; 

c) O cliente comprometeu-se explicitamente com o projecto? 



MSGI - Dissertação de Mestrado - Luís Filipe Dias de Azevedo da Silva - Pág. 77 

R: Sim; o “cliente”, como entidade patronal do autor, patrocinou 

inclusive o curso de Mestrado; 

d) Os papéis e responsabilidades do investigador e dos intervenientes 

da organização cliente foram especificados explicitamente? 

R: Sim; 

e) Os objectivos e as métricas de avaliação do projecto foram 

especificados explicitamente? 

R: Sim; a avaliação do projecto poderá fazer-se recorrendo a novos 

diagnósticos da situação, mas apenas depois de implementado o novo 

modelo de processos de gestão dos SI/TI e de segurança da 

informação; as métricas deverão basear-se nos graus de maturidade 

propostos pelo modelo de referência CMMI; 

f) Os métodos de recolha e análise de dados foram especificados 

explicitamente? 

R: Sim;  

2. Princípio do Modelo de Processo Cíclico 

a) O projecto seguiu o Modelo ou justificou eventuais desvios ao 

mesmo? 

R: Até ao momento, sim; as fases de Diagnóstico e Planeamento foram 

concluídas; como se verificou, a Implementação foi iniciada, mas não 

concluída, pelo que as fases posteriores de Avaliação e Especificação 

da Aprendizagem não foram também concluídas, embora as 

conclusões deste estudo registem alguma matéria nesse âmbito; o 

autor propõe a continuação futura do estudo, percorrendo estas três 

últimas fases, quando a organização estiver preparada;  

b) O investigador conduziu um diagnóstico independente da situação 

da organização? 

R: Sim; o diagnóstico foi efectuado em colaboração com uma entidade 

independente (a empresa Consultora); 
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c) As acções planeadas basearam-se explicitamente nos resultados do 

diagnóstico? 

R: Sim; 

d) As acções planeadas foram implementadas e avaliadas? 

R: Como se referiu antes, não; 

e) O investigador reflectiu sobre os resultados da intervenção? 

R: Sim, na medida do possível, através das Conclusões deste estudo; 

f) Após esta reflexão existiu uma decisão explícita para prosseguir, ou 

não, com um ciclo adicional do processo? 

R: Dado que a primeira iteração do ciclo não foi terminada, esta 

possibilidade não foi sequer equacionada; 

g) A saída do investigador e a conclusão do projecto deveram-se 

ambas ao alcançar dos objectivos do projecto ou a qualquer outra 

justificação claramente articulada? 

R: Conforme referido neste estudo, a conclusão do projecto e a 

consequente saída deveram-se ao facto de ter terminado a relação 

contratual com a empresa Consultora que colaborou no projecto 

estudado, antes que fosse possível atingir todos objectivos, pelos 

motivos também anteriormente referidos; 

3. Princípio da Teoria 

a) As actividades do projecto foram guiadas por uma teoria ou 

conjunto de teorias? 

R: Sim; a Teoria formulada para resolver o Problema de investigação, 

foi descrita na fase da Proposta de Racionalização; 

b) O domínio da investigação e a definição do problema específico 

foram relevantes e significantes para os interesses da comunidade 

de investigação bem como para o cliente? 
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R: O autor crê que sim, pois tanto quanto pôde apurar durante a 

revisão de literatura que efectuou, o tema encontra-se 

insuficientemente estudado, para a realidade da administração pública 

Portuguesa, mas também porque a gestão de serviços se encontra em 

crescente evolução e só recentemente começou a ser implementada a 

V.3 da ITIL aqui aplicada, definida em alinhamento com a nova norma 

ISO/IEC 20000, que permitirá certificar os sistemas de gestão das 

organizações prestadoras de serviços de SI/TI; para o cliente, apesar 

da limitada implementação das melhorias verificada até ao momento, 

os benefícios começaram a sentir-se ainda no decurso do projecto; 

c) Foi utilizado um modelo teórico para derivar as causas to problema 

observado? 

R: Sim, um novo modelo de processos, suportado pelos Referencias 

COBIT, ITIL e pela norma ISO/IEC 27002; 

d) A intervenção planeada seguiu este modelo teórico? 

R: Sim, pelo menos nas acções iniciadas até ao momento do fecho do 

projecto estudado; a expectativa é que continue a ser assim; 

e) Foi usada a teoria orientadora do projecto, ou qualquer outra, para 

avaliar os resultados da intervenção? 

R: Não, pelas razões já apresentadas; o autor propõe que, após a 

implementação que ainda decorre, os resultados sejam avaliados à luz 

da teoria orientadora do projecto estudado; 

4. Principio da Transformação Pela Acção  

a) O investigador e o cliente estavam ambos motivados para melhorar 

a situação? 

R: Sim; as limitações na acção do lado cliente resultaram de outra 

ordem de constrangimentos, fruto de reestruturações ao nível do 

próprio IEFP e da AP em geral; 

b) O problema e as suas hipotéticas causas foram especificados como 

resultado do diagnóstico? 
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R: Sim; o Problema foi identificado na fase de Diagnóstico, na forma 

de pontos fracos e limitações nos actuais processos de gestão de SI/TI 

e segurança da informação da organização, causadores de falhas nos 

serviços e não conformidades;  

c) As acções planeadas foram definidas para endereçar as hipotéticas 

causas? 

R: Sim; no final dos diagnósticos, foram propostas recomendações 

sobre o curso de acções a desenvolver para endereçar as causas, sob a 

forma de manuais do novo modelo de processos de gestão dos SI/TI e 

das novas organização e políticas para gestão da segurança da 

informação; 

d) O cliente aprovou as acções planeadas antes da sua 

implementação? 

R: Já no final do projecto alvo do estudo, o cliente encetou um 

processo de implementação faseada das acções, durante o qual cada 

uma das acções seria revista internamente, ajustada se necessário, e 

depois aprovada e implementada;  

e) A situação da organização foi avaliada de forma abrangente tanto 

antes como depois da intervenção? 

R: Apenas antes da intervenção, pois esta não se concluiu;; 

f) O momento e a natureza das acções executadas foram 

completamente documentados com clareza? 

R: Dado que a execução das acções não pôde ser feita no momento 

previsto, o momento e a natureza das acções não foram 

documentados; 

5. Principio da Aprendizagem Pela Reflexão 

a) O investigador relatou o progresso ao cliente e aos elementos da 

organização? 
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R: Sim, no âmbito das acções de comunicação durante o projecto 

(reuniões, relatórios, mailings e workshops); 

b) O investigador e o cliente reflectiram ambos sobre os resultados do 

projecto? 

R: Sim, tanto quanto as limitações de resultados o permitiram; 

c) As actividades de investigação e os resultados foram 

completamente reportados com clareza? 

R: Sim, tanto quanto as limitações de resultados o permitiram, através 

da documentação produzida pela equipa do projecto estudado e das 

notas do investigador, consolidadas no presente relatório da 

dissertação que será entregue ao cliente;  

d) Foram consideradas as implicações dos resultados para futuras 

acções sobre a mesma situação? 

R: O investigador teceu as suas considerações sobre este aspecto, no 

presente trabalho; 

e) Foram consideradas as implicações dos resultados para futuras 

acções em domínios de investigação relacionados? 

R: O investigador gostaria de elaborar novo estudo de caso mais 

abrangente noutra organização, pública e nacional, onde a 

implementação de acções da mesma natureza tenha sido efectuada; no 

entanto, conforme referido antes, também gostaria de terminar o ciclo 

de investigação do caso do presente estudo; 

f) Foram consideradas as implicações dos resultados para a 

comunidade de investigação? 

R: Não completamente, pelos motivos expostos; 

g) Foram consideradas as implicações dos resultados para a 

aplicabilidade generalizada da CAR? 

R: Não completamente, pelos motivos expostos; 
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Anexo A  

Processos, Actividades e Tarefas da ASI 

Fonte: “Manual de Processos, Actividades e Tarefas da ASI”, IEFP, 2008 

 

1 Processo de Definição de Politicas e Regulamentos 

1.1 Preparação para o Projecto de Definição/Actualização de Políticas 

1.1.1 Constituição de um Grupo de Trabalho 

1.1.2 Planeamento do Projecto de Definição ou Actualização de Politica 

1.1.3 Comunicação e Anúncio da Definição ou Actualização de Politica 

1.2 Elaboração de Políticas 

1.2.1 Recolha de Informação para Definição/ Actualização de Politica 

1.2.2 Desenvolvimento de Políticas 

1.2.3 Discussão e aprovação das Políticas 

1.3 Comunicação das Políticas Aprovadas 

1.3.1 Apresentação e Sensibilização das Políticas aprovadas 

1.3.2 Actualização do Catálogo de Políticas em vigor 

 

2 Planeamento da Cadeia de Valor e Oferta de Serviços 

2.1 Definição e Preparação do Planeamento 

2.1.1 Identificação de Stakeholders 

2.1.2 Recolha e Análise de Informação para o Planeamento 

2.1.3 Definição das Directrizes do Planeamento 

2.1.4 Definição e Organização do Plano 

2.2 Identificação e Análise de Desvios 

2.2.1 Definição do Modelo Desejado 

2.2.2 Análise ao Modelo Desejado versus o Actual 

2.3 Definição do Modelo Futuro 

2.3.1 Definição da Cadeia de Valor e da Oferta de Serviços 

2.3.2 Estudo de Viabilidade de Necessidades 

2.3.3 Elaboração do Plano de Acção 

2.4 Implementação do Modelo Futuro 

2.4.1 Verificação das acções desenvolvidas 

2.4.2 Aceitação das acções desenvolvidas 

 

3 Processo de Gestão da Continuidade do Negócio/Serviços 

3.1 Estudo e Avaliação do Negócio 

3.1.1 Análise de Impacto no Negócio/Serviços 

3.1.2 Avaliação do Risco 
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3.2 Definição da Estratégia de Continuidade de Negócio/Serviços 

3.2.1 Definição de uma Estratégia de Mitigação 

3.2.2 Definição de uma Estratégia de Recuperação 

3.3 Definição e Desenvolvimento do Plano de Continuidade do Negócio/Serviço 

3.3.1 Definição do Plano de Continuidade de Negócio/Serviços 

3.3.2 Desenvolvimento do Plano de Continuidade de Negócio/Serviços 

3.3.3 Aprovação do Plano de Continuidade de Negócio/Serviços 

3.4 Implementação do Plano de Continuidade de Negócio/Serviço 

3.4.1 Testes ao Plano de Continuidade de Negócio/Serviços 

3.4.2 Implantação e Verificação dos Controlos Definidos 

3.4.3 Formação e Treino das Equipas 

3.4.4 Distribuição e Sensibilização para o Plano de Continuidade do Negócio/Serviço 

3.5 Teste e Manutenção do Plano de Continuidade de Negócio/Serviço (Gestão Operacional) 

3.5.1 Monitorização e Controlo do Plano de Continuidade de Negócio/Serviços 

3.5.2 Manutenção do Plano de Continuidade de Negócio/Serviços 

 

4 Processo de Gestão das Necessidades 

4.1 Levantamento das Necessidades 

4.1.1 Recolha de inputs 

4.1.2 Tratamentos dos Inputs 

4.2 Análise das Necessidades 

4.2.1 Definição dos Objectivos a Atingir 

4.2.2 Determinação dos Problemas a Resolver 

4.2.3 Identificação e Caracterização dos Clientes 

4.3 Avaliação das Necessidades 

4.3.1 Classificação das Necessidades 

4.3.2 Encaminhamento e tratamento das necessidades 

 

5 Processo de Análise de Viabilidade & Contratualização 

5.1 Estudo da Situação Actual 

5.1.1 Estudo e Avaliação de Requisitos de Níveis de Serviço (SLR) 

5.1.2 Análise do impacto da incorporação do SLR 

5.1.3 Identificação das Directrizes Técnicas e de Gestão 

5.2 Estudo e Avaliação de Alternativas à Solução 

5.2.1 Pré-Selecção de Alternativas de Solução 

5.2.2 Descrição das Alternativas de Solução 

5.2.3 Estudo do Investimento 

5.2.4 Estudo dos Riscos 

5.2.5 Elaboração do Plano de Implementação das Soluções Alternativas 
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5.3 Selecção e Contratualização da Solução 

5.3.1 Avaliação das Alternativas e Selecção 

5.3.2 Definição de SLA 

5.3.3 Definição de OLA e Contratos de Suporte 

5.3.4 Encaminhamento da Solução para produção 

 

6 Processo de Planeamento & Operações 

6.1 Definição do plano de actividades para a execução das operações 

6.1.1 Análise da Situação actual dos Serviços 

6.1.2 Definição de melhorias e níveis de operacionalidade futuros 

6.1.3 Definição do Plano de Actividades das Operações 

6.1.4 Revisão e avaliação do plano 

6.2 Execução de operações 

6.2.1 Gestão e Administração de Bases de Dados 

6.2.2 Administração e Operação de Aplicações 

6.2.3 Gestão de Recuperação e Reposição de Dados 

6.2.4 Gestão de Conteúdos 

6.2.5 Gestão de Informação e Reportes 

6.2.6 Gestão de Servidores 

6.2.7 Gestão de Redes 

6.2.8 Gestão de Protecção e Segurança 

6.2.9 Gestão do Parque Informático 

6.2.10 Gestão de Fornecimento de Hardware 

6.3 Controlo Operacional 

6.3.1 Acompanhamento e melhoria das operações dos serviços 

6.3.2 Análise do cumprimento do plano de actividades das Operações 

 

7 Processo de Gestão de Aplicações 

7.1 Planeamento da Aplicação 

7.1.1 Definição do Plano de Trabalho 

7.1.2 Levantamento de Requisitos 

7.1.3 Validação de Requisitos 

7.2 Desenho da Aplicação 

7.2.1 Desenho da Arquitectura 

7.2.2 Especificação do ambiente tecnológico 

7.2.3 Definição de Componentes de Construção 

7.2.4 Verificação/Validação das Especificações de Desenho 

7.3 Construção da Aplicação 

7.3.1 Preparação do Ambiente de Construção 
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7.3.2 Geração do Código dos Componentes 

7.3.3 Geração dos Procedimentos de Operação e Segurança 

7.3.4 Elaboração dos Manuais do Utilizador 

7.4 Testes da Aplicação  

7.4.1 Definição do Âmbito dos Testes 

7.4.2 Preparação do Ambiente dos Testes da Aplicação 

7.4.3 Realização dos Testes da Aplicação 

7.4.4 Avaliação do Resultado dos Testes da Aplicação 

7.5 Implementação da Aplicação 

7.5.1 Definição do Plano de Implementação 

7.5.2 Especificação da Equipa de Implementação 

7.5.3 Preparação da Formação da Equipa de Implementação e de Utilizadores 

7.5.4 Formação da Equipa de Implementação 

7.5.5 Preparação da Instalação  

7.5.6 Realização da Instalação 

7.5.7 Formação dos Utilizadores 

7.6 Manutenção da Aplicação 

7.6.1 Estabelecimento da Infra-estrutura para a Manutenção 

7.6.2 Formalização do Plano de Manutenção 

 

8 Processo de Entrega de serviços 

8.1 Validação do Serviço a entregar 

8.1.1 Preparação dos testes de aceitação  

8.1.2 Realização dos Testes de Aceitação 

8.1.3 Avaliação do Resultado dos Testes de Aceitação 

8.2 Entrega do Serviço e Formação ao Cliente/Utilizador final 

8.2.1 Apresentação e Aprovação do Serviço 

8.2.2 Preparação da Formação a Utilizadores Finais 

8.2.3 Acompanhamento da Formação a Utilizadores Finais 

8.3 Avaliação da Satisfação do Cliente e Actualização de Registos 

8.3.1 Avaliação da Satisfação do Cliente/Utilizador 

8.3.2 Actualização dos Registos 

8.3.3 Actualização da Documentação do Serviço 

 

9 Processo de Gestão da Relação & Apoio aos Serviços  

9.1 Planeamento e Gestão da Interacção e Apoio aos Serviços 

9.1.1 Definição da Estrutura de Interacção e Apoio aos Serviços 

9.1.2 Constituição da Equipa 

9.1.3 Definição de métricas para monitorização 
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9.2 Recepção e Triagem de Contactos 

9.2.1 Recepção e Registo do Contacto 

9.2.2 Encaminhamento do Contacto 

9.3 Gestão de Pedidos de Serviço 

9.3.1 Análise ao pedido de serviço 

9.3.2 Envio do pedido para o processo de Operações 

9.4 Gestão de Incidentes 

9.4.1 Avaliação e Prioritização do Incidente 

9.4.2 Activação de Medidas de Contingência 

9.4.3 Análise do Incidente face a erros conhecidos 

9.4.4 Envio do Incidente para a Gestão de Problemas 

9.5 Fecho do Contacto 

9.5.1 Preparação de Fecho do Contacto 

9.5.2 Fecho do Contacto 

 

10 Gestão de Problemas 

10.1 Controlo de Problemas 

10.1.1 Identificação e Registo do Problema  

10.1.2 Classificação do Problema  

10.1.3 Investigação e Diagnóstico do Problema  

10.1.4 Resolução / Escalonamento do Problema  

10.2 Controlo de Erros Conhecidos 

10.2.1 Avaliação do Erro  

10.2.2 Resolução do erro  

10.2.3 Registo da resolução do erro  

10.2.4 Revisão Pós Implementação da Resolução  

10.3 Prevenção Proactiva do Problema  

10.3.1 Análise de tendências  

10.3.2 Identificação de alvos de acção preventiva  

10.3.3 Revisão dos problemas com maior impacto  

10.3.4 Elaboração de Sugestões de Modificações / Melhorias  

 

11 Gestão da Disponibilidade & Capacidade  

11.1 Determinação de Requisitos de Disponibilidade e Capacidade  

11.1.1 Determinação dos Requisitos de Disponibilidade  

11.1.2 Determinação dos Requisitos de Capacidade  

11.2 Análise de Requisitos de Disponibilidade e Capacidade  

11.2.1 Análise de Requisitos de Disponibilidade  

11.2.2 Análise de Requisitos de Capacidade  
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11.3 Elaboração do Plano  

11.3.1 Desenvolvimento do Plano de Disponibilidade  

11.3.2 Desenvolvimento do Plano de Capacidades  

11.4 Manutenção do Plano  

11.4.1 Manutenção do Plano de Disponibilidade  

11.4.2 Manutenção do Plano de Capacidades  

 

12 Gestão de Configurações & Alterações  

12.1 Planeamento e Criação da Base de Dados de Gestão de Configurações  

12.1.1 Planeamento da Base de Dados de Gestão de Configurações  

12.1.2 Identificação de Itens de Configuração  

12.1.3 Criação/Manutenção da Base Dados de Gestão de Configurações  

12.2 Análise e Avaliação do pedido de Solução  

12.2.1 Análise de Pedido de Solução  

12.2.2 Definição do Pedido de Solução  

12.2.3 Revisão e Aprovação do Pedido de Solução 

12.3 Actualização do Estado da Solução Proposta e de Configurações  

12.3.1 Validação e Registo do estado da Solução proposta  

12.3.2 Actualização da Base Dados de Gestão de Configurações  

 

13 Gestão de Versões  

13.1 Definição de Directrizes de Gestão de Versões  

13.1.1 Planeamento de Directrizes  

13.1.2 Elaboração de Directrizes  

13.1.3 Comunicação de Directrizes  

13.2 Gestão e Acompanhamento da Versão  

13.2.1 Controlo de Qualidade da Versão  

13.2.2 Validação das Versões  

13.2.3 Acompanhamento da Implementação da Versão  

13.3 Gestão de Armazenamento da Versão  

13.3.1 Actualização da Base de Dados da Gestão de Configurações  

13.3.2 Manutenção das Bibliotecas de Versões de Software  

13.3.3 Manutenção da Versão de Hardware  

13.3.4 Articulação e Comunicação de Alterações de Versões  

 

14 Processo de Gestão de Projectos  

14.1 Definição e Arranque do Projecto  

14.1.1 Definição Geral do Projecto  

14.1.2 Identificação inicial de riscos e de métricas de gestão do projecto  
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14.1.3 Aceitação da Definição Geral do Projecto  

14.1.4 Preparação e Arranque do Projecto  

14.2 Planeamento do Projecto  

14.2.1 Selecção da Estrutura de Actividades, Tarefas e Produtos de Trabalho  

14.2.2 Estabelecimento do Calendário de Metas e de Entregas  

14.2.3 Elaboração do Plano de Gestão de Riscos e revisão do plano de trabalho  

14.2.4 Apresentação e Aceitação do Plano do Projecto  

14.3 Execução do Projecto  

14.3.1 Análise e Registo de Ocorrências  

14.3.2 Gestão de Pedidos de Alteração  

14.3.3 Acompanhamento e Elaboração de Relatórios de Progresso  

14.4 Conclusão e Fecho do Projecto  

14.4.1 Reconhecimento do término do projecto  

14.4.2 Aceitação do Fecho do projecto  

14.4.3 Actualização de registos e balanço do projecto  

14.4.4 Comunicação de Resultados e Fecho Formal do Projecto  

 

15 Controlo e Monitorização  

15.1 Levantamento dos Processos  

15.1.1 Estudo dos Processos  

15.1.2 Mapeamento dos Objectivos com os Processos  

15.2 Avaliação do Estado Actual  

15.2.1 Identificação de Medidas de Desempenho  

15.2.2 Monitorização Contínua  

15.2.3 Medição da Performance e Avaliação dos Processos  

15.3 Proposta de Acções de Melhoria  

15.3.1 Recolha de Elementos  

15.3.2 Elaboração da Proposta de Acções de Melhoria  

 

16 Melhoria Contínua  

16.1 Análise dos Processos  

16.1.1 Recolha de Elementos  

16.1.2 Estudo dos Processos  

16.2 Elaboração do Programa de Melhorias  

16.2.1 Planeamento do Programa de Melhoria dos Processos  

16.2.2 Elaboração do Programa de Melhoria  

16.3 Implementação e Avaliação do Programa de Melhoria  

16.3.1 Preparação da Equipa de Implementação  

16.3.2 Acompanhamento e Controlo da Implementação do Programa de Melhorias  
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Anexo B  

Correspondência entre as Políticas de Segurança da Informação e 

os Processos de Gestão de SI/TI da ASI 

 

Fonte: “Quadro de Referências de Gestão de Segurança da Informação”, IEFP, 2008 

 

Processos de Gestão de SI/TI Políticas de Segurança da Informação 

Política Estratégica de Segurança da Informação 

Política de Organização da Gestão de Segurança 
da Informação 

Processo de Políticas e Regulamentos 

Política de Suporte Documental de Gestão da 
Segurança da Informação 

Processo de Gestão de Continuidade 
de Operação 

Política de Gestão da Continuidade de Operação 
do IEFP 

Processo de Gestão de Necessidades Política de Conformidade Legal  

Processo de Gestão de Aplicações Política de Segurança nos Processos de 
Desenvolvimento e Suporte 

Política de Gestão de Acessos dos Utilizadores 

Política de Gestão de Vulnerabilidades 

Política de Gestão de Segurança de Redes 

Política de Protecção contra Código Malicioso 

Política de Protecção das Áreas de Trabalho da 
ASI 

Processo de Gestão de Operações 

Política de Salvaguarda da Informação Electrónica 

Processo de Gestão de Entrega de 
Serviços 

Política de Gestão da Entrega de Serviços 

Processo de Gestão de Incidentes e 
Problemas 

Política de Gestão de Incidentes de Segurança da 
Informação  

Processo de Gestão de 
Disponibilidade e Capacidade 

Política de Gestão de Gestão de Disponibilidade e 
Capacidade 
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Anexo C  

Questionário de Avaliação de Percepção (excerto/exemplo do processo de Gestão de Incidentes) 

Fonte: “Relatórios Finais de Diagnóstico (AS-IS) dos processos da ASI”, IEFP, 2007 
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