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1. Identificação do documento POL.SGSI.003 – Política de Classificação da Informação 

2. Documentos Associados  
 

POL.RGPD.001 – Política de Gestão da Privacidade de Dados Pessoais 
POL.SGSI.003 – Política de Classificação da Informação 
 

3. Classificação do Documento Uso Interno 

4. Lista de Distribuição  
 

Todos os colaboradores do Grupo PLURIS  

5. Controlos de segurança 
aplicáveis ao documento 

Norma ISO 27001:2013 
Controlos A.8.2.1 – A.8.2.2 – A.8.2.3 

 
6. Objetivo da Política   
 

A Política de Classificação da Informação tem como objetivo garantir que as informações contidas em documentos 
utilizados pelas empresas do grupo Pluris Investments S.A. (doravante denominada por PLURIS ou Grupo) 
encontram-se adequadamente classificadas de acordo com a sua importância para o negócio, em conformidade para 
com os requisitos definidos para a segurança da informação contida em tais documentos: confidencialidade, 
privacidade, integridade, disponibilidade e não repúdio; compromissos estes assumidos pela sua gestão de topo 
através da política de gestão da segurança da informação. 

 

7. Gestão de Incidentes de Segurança 
 

A falha ou omissão na aplicação desta política pode expor o Grupo de forma acidental ou deliberada a perdas ou 
modificação não autorizada de informação, que pode danificar a sua imagem, reputação e operações, bem como 
permitir a ocorrência de situações de violação de privacidade de dados pessoais no contexto de aplicação do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

O não cumprimento da política dá origem a um registo de incidente de segurança, que será gerido através do 
processo de gestão de incidentes, sem prejuízo da responsabilidade do colaborador.   
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8. Âmbito da Política 
 

A Política de Classificação da Informação aplica-se a todos os documentos que sejam propriedade e/ou autoria do 
grupo, no seu perímetro físico e sistemas da informação, em formato de papel ou em formato digital. 

 

9. Classificação de documentos em função do conteúdo da informação 
 

Tabela para Classificação da Informação (TB01): 

 

Classificação  Descrição 

Pública A informação é suscetível de ser consultada pelo público em geral e ser usada sem 
restrições.    

Uso Interno  A informação deve ser partilhada apenas com os colaboradores do grupo.  

Confidencial A informação é de acesso restrito a um determinado grupo de pessoas dentro da 
organização1, identificado na lista de distribuição de cada documento.  
 

Privada Informação considerada privada pelos respetivos titulares e protegida de acordo com as 
respetivas autorizações e risco. 
 

Secreta Informação cuja sensibilidade determina que só possa ser acessível a colaboradores que 
exerçam cargos de complexidade técnica, elevado grau de responsabilidade ou que 
pressuponham uma especial qualificação, bem como os que desempenhem funções de 
confiança.  
 

 

 

 

 
1 Entende-se por organização a empresa ou grupo de empresas conforme aplicável.  



 

[Escreva aqui] 
 

POLÍTICA DE CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO  

3|POL.SGSI.002 

Tabela para Regras e Controlos de Segurança (TB02): 

Classificação  Regras de utilização da informação 

Controlos de segurança aplicáveis 

Arquivo da  

informação 

Destruição 
da 

informação 

Pública • Se aplicável, deve ser realizada proteção 
dos direitos de propriedade intelectual 

• Pode ser divulgada e publicada em Web 
Sites e redes sociais 

• Pode ser utilizada em qualquer espaço 
dentro ou fora do Grupo 

• Pode ser arquivada 
digitalmente com acesso 
publico 

• Pode ser arquivada em papel 
sem proteção 

Não precisa 
de 
destruição 
segura 
 

Uso Interno  • Divulgação e publicação apenas para uso 
no perímetro físico e do sistema de 
informação do Grupo, em formato 
digital ou em papel 

• Os colaboradores internos podem 
aceder e utilizar a informação apenas 
para uso profissional 

• Esta informação está sujeita a proteção 
por sigilo profissional 

• Todos os colaboradores têm de 
subscrever as políticas de segurança do 
Grupo para poderem ter acesso 

• O arquivo em papel poderá 
ser feito em gaveta simples 

• O arquivo digital requer 
controlo de acesso por 
utilizador/password 

• A sala de trabalho poderá 
ser usada com porta aberta 

A destruição 
de papel 
será feita 
com nível 
mínimo de 
proteção 2 

Confidencial Em adição aos controlos anteriores: 
• Exige controlo de acesso físico e lógico 

aos documentos apenas a colaboradores 
formalmente autorizados 

• Requer permanente acompanhamento e 
vigilância pelos colaboradores 
autorizados 

• Apenas pode ser partilhada na rede 
interna para colaboradores autorizados, 
se partilhada para o exterior requer 
autorização formal e o uso de 
encriptação. 

• Só pode ser utilizada em locais com 
controlo de segurança física adequados  

• Não pode ser visualizada por pessoas 
não autorizadas  

• É obrigatório o arquivo de 
documentos em locais 
seguros, com chave, sob a 
forma de armários ou 
gavetas fechadas com chave 
física ou digital 

• A utilização de documentos 
e informação não pode ser 
feitas em áreas públicas sem 
controlos de segurança 
adequados, como tal as salas 
de trabalho são de porta 
fechada 

• O acesso digital requer uso 
de autenticação eletrónica 
sob a forma de certificado 
digital 

A destruição 
de papel 
será feita 
com nível 
mínimo de 
proteção 3 
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• Os documentos e informação associada 
não podem ficar sobre as secretárias ou 
em outros locais de utilização sem 
supervisão por colaborador autorizado 

• Utilização abusiva de documentos e 
informação confidencial obriga ao 
registo de um incidente de segurança da 
informação, sem prejuízo da 
responsabilidade do colaborador.  

• A partilha desta informação 
com pessoas externas ao 
Grupo requer autorização e 
o uso de encriptação ou 
codificação 

• O arquivo digital em 
computadores portáteis 
requer o uso de uma área 
em disco com suporte de 
encriptação e/ou codificação 

Privada Em adição aos controlos anteriores: 
• A informação privada apenas pode ser 

consultada, processada e armazenada 
por colaboradores formalmente 
autorizados e de acordo com as regras 
contidas na Política de Gestão da 
Privacidade. 

• A informação privada não pode ser 
partilhada sem a autorização formal do 
EDP/DPO do Grupo 

• Utilização abusiva de documentos e 
informação privada constitui um 
incidente de segurança da informação.  

 A destruição 
de papel 
será feita 
com nível 
mínimo de 
proteção 4 

Secreta Em adição aos controlos anteriores: 
• Controlo de acesso físico e lógico de 

documentos apenas aos elementos 
identificadas na tabela anterior.  

• A sua utilização apenas é permitida em 
locais físicos adstritos aos gabinetes de 
Administração e outros locais onde seja 
determinado o arquivo de informação 
secreta, requerendo encriptação no caso 
de partilha ser feita através de 
ferramentas digitais. 

• A partilha desta informação para o 
exterior deve ser feita, sempre que 
possível, com recurso a encriptação. 

• O acesso digital requer uso 
de autenticação e 
encriptação eletrónica, com 
recurso ao uso de 
certificado digital 

• O arquivo digital em 
computadores portáteis 
requer o uso de uma área 
em disco com suporte de 
encriptação e/ou codificação 

• O arquivo em papel deve ser 
realizado em salas seguras, 
fechadas, com recurso a 
armários fechados, sendo 
todo o espaço dotado de 
controlo biométrico ou por 
“pin code” 

 

A destruição 
de papel 
será feita 
com nível 
mínimo de 
proteção 5 
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10. Funções e Responsabilidades 
 

São definidas através desta política as seguintes funções e responsabilidades: 

• Coordenador da Segurança da Informação (CISO) do Grupo Pluris: 
Criação, implementação, divulgação, publicação, monitorização e revisão da política  

• Administração do grupo: 
Aprovação e divulgação da política 

• Colaboradores2: 
Cumprir e fazer cumprir as regras e controlos de segurança definidos pela política 

 

11. Divulgação e publicação 
 

A Política de Gestão de Privacidade está classificada como informação de acesso público. (cfr. Política de classificação 
da informação) e estará disponível para consulta através da Internet, seja no Website institucional, nas ferramentas 
na Internet de suporte ao negócio e também nas redes sociais do grupo.  

Durante o processo de acolhimento, será dado aos novos colaboradores conhecimento da presente Política, bem 
como fará parte deste processo a participação obrigatória daqueles nas ações de formação e sensibilização em 
matéria de segurança, privacidade e proteção de dados pessoais que farão parte do processo de acolhimento.  

Os colaboradores poderão consultar a presente Política a qualquer momento através da plataforma de gestão 
documental da rede interna do grupo.  

As entidades/colaboradores que, por razões inerentes à sua função, não tenham acesso à plataforma, terão 
conhecimento da presente política através da partilha no formato adequado a cada caso. 

 

 

 
2 Cfr. Política da Segurança da Informação, ponto 7: Por colaboradores entende-se todos aqueles que, independentemente da natureza e validade do vínculo 

contratual, exercem a sua atividade dentro ou fora das instalações do grupo.  

Encontram-se também abrangidos pela presente Política, os colaboradores ou entidades que utilizem as instalações ou recursos fornecidos pelo grupo e pela 

via dos quais acedem à informação protegida.  
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12. Vigência da Política 
 

A presente política foi aprovada pela Administração do grupo Pluris e torna-se vigente na data em que é publicada.  

Qualquer alteração posterior entrará em vigor imediatamente após a sua publicação.  

 

13. Registo da revisão 
  

Versão Motivo da revisão Elaborado por: Aprovado 
por: 

Data 
aprovaçã
o: 

0,1 Criação do documento Paulo Borges N/A N/A 
0.2 Revisão GSC Paulo Borges N/A N/A 
0.3 Revisão GSC Paulo Borges N/A N/A 
0.4 Revisão GSC Paulo Borges N/A N/A 

0.5 Inclusão da segurança física nos locais de 
arquivo Paulo Borges N/A N/A 

0.6 Revisão com Departamento Jurídico - I Paulo Borges N/A N/A 

0.7 Revisão com Departamento Jurídico – II 
Aprovação pela Liderança Paulo Borges TBD 30.09.2019 

 

 

 


