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1. Identificação do documento POL.SGSI.002 – Política de Gestão da Segurança da Informação 

2. Documentos Associados  
 

POL.RGPD.001 – Política de Gestão da Privacidade de Dados Pessoais 
POL.SGSI.003 – Política de Classificação da Informação 
POL.RISK.005 – Política de Gestão do Risco 
 

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. Objetivos da Política   

 
A informação é considerada pela PLURIS Investments S.A., doravante denominada por “Grupo” ou “PLURIS”, como 
um ativo estratégico, fundamental e de considerável valor para a operacionalidade dos seus serviços. Neste 
sentido, a gestão de topo da PLURIS (doravante designada por “Liderança da Segurança da Informação”, ou 
simplesmente “Liderança”) assume como vital a definição e aplicação de uma política que defina os compromissos 
que serão aplicados na sua proteção. 

De igual modo, considerou a Liderança necessária a definição e operacionalização de um Sistema de Gestão de 
Segurança de Informação (doravante denominado por “SGSI”), para o qual se compromete disponibilizar os 
necessários recursos e suporte, bem como levará a cabo a missão de garantir a melhoria contínua de tais 
compromissos e respetivas métricas de eficácia. 

Esta determinação enquadra-se numa estratégia integrada de qualidade e segurança da informação na prestação 
de serviços turísticos e similares, promovendo a utilização das melhores práticas nacionais e internacionais, 
assegurando a conformidade com legislação, regulamentação e normativos de diferentes origens aplicáveis às 
atividades do Grupo, assim como o cumprimento de todos os requisitos identificados das suas partes interessadas. 

 
7. Âmbito de aplicação da Política da Segurança da Informação 

 
A Política de Segurança da Informação aplica-se a todos os colaboradores do Grupo, independentemente da 

natureza e validade do vínculo contratual, e a todas as entidades individuais ou coletivas que exercem atividade 

em regime de fornecimento ou prestação de serviços, dentro ou fora das suas instalações.  
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Encontram-se também abrangidos pela presente Política os que utilizem as instalações ou recursos fornecidos pelo 

grupo e pela via dos quais acedem à informação protegida pela PLURIS. 

 

8. Âmbito de proteção em Segurança da Informação 
 

A PLURIS define como âmbito de proteção a gestão da segurança da informação classificada como confidencial, 

privada ou sensível necessária para a execução das atividades das empresas do Grupo nas suas instalações físicas, 

frota de veículos de transporte terrestres, transportes aéreos, transportes por navios de rio e de mar. 

 

9. Compromissos para a Segurança da Informação 
 

A presente Política define os compromissos assumidos pela PLURIS para a segurança da informação no âmbito de 

proteção, que consistem nas seguintes garantias:  

 

• Confidencialidade – Assegurar que apenas os colaboradores formalmente autorizados têm acesso à 

informação 

• Privacidade – Assegurar que os dados pessoais dos respetivos titulares, correspondentes a informação 

confidencial, apenas são recolhidos, processados e armazenados de acordo com as respetivas autorizações 

concedidas pelo titular 

• Integridade – Assegurar a proteção da informação contra a modificação e/ou destruição não autorizada, 

salvaguardando a respetiva veracidade e autenticidade 

• Disponibilidade – Assegurar que o acesso à informação é realizado sempre que necessário para a realização 

de uma atividade, preservando a confidencialidade, privacidade e integridade 

• Não Repúdio – Assegurar que todos os colaboradores quando na condição de emissores de informação ou 

quando partilham dados pessoais com destinatários autorizados, serão sempre identificados física e 

digitalmente com valor probatório legal 
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10. Gestão da Segurança da Informação 
 

O Sistema de Gestão de Segurança da Informação tem como missão a definição, implementação, manutenção e 

melhoria contínua de um conjunto de regras, práticas, controlos de segurança, ações de monitorização e auditoria 

que permitam garantir a execução dos compromissos assumidos pelo Grupo e seus colaboradores no âmbito de 

proteção para a Segurança da Informação.  

A PLURIS compromete-se ainda a disponibilizar os recursos necessários para a operacionalização do sistema de 

gestão e da sua melhoria contínua.  

Para atingir com eficácia os compromissos e objetivos assumidos na presente política serão adotados os seguintes 

mecanismos de operacionalização:  

 

• Definição, aprovação e divulgação de políticas temáticas complementares para a gestão da Segurança da 

Informação; 

• Promoção de ações de sensibilização, formação e treino dos colaboradores internos e externos; 

• Análise e gestão dos riscos identificados, incluindo o(s) respetivo(s) plano(s) de tratamento do risco e o 

respetivo risco residual; 

• Identificação e operacionalização de controlos de segurança para tratamento do risco; 

• Gestão dos incidentes de segurança de informação e respetivas respostas para garantia da continuidade de 

negócio nas atividades definidas no âmbito de proteção; 

• Realização de auditorias internas para identificação de oportunidades de melhoria; 

• Revisão do sistema de gestão e respetivas métricas de eficácia. 

 

11. Gestão do Risco 
 

Por se considerar uma ferramenta imprescindível no cumprimento dos objetivos do sistema de gestão de segurança 

serão feitas periodicamente análises de risco com o objetivo de serem adotadas as medidas de tratamento 

adequadas e proporcionais aos níveis do risco identificados. 
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Os controlos de segurança a implementar serão selecionados em função dos resultados dessa análise, com objetivo 

de assegurar a redução do risco com eficácia e a minimização do risco residual. 

 

12. Integração com a Gestão da Privacidade de Dados Pessoais 
 

Através da definição da garantia de privacidade como um dos compromissos da segurança da informação, a PLURIS 

executa a implementação integrada de controlos de segurança que assegura as medidas de tratamento do risco 

adequadas para cumprimento dos requisitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados e na estrita 

conformidade para com a Política de Gestão da Privacidade de Dados Pessoais do Grupo. 

 

13. Cibersegurança 
 

A informação confidencial e dados pessoais serão protegidos adequadamente contra os ataques e ameaças 

externos ou internos que sejam realizados através de mecanismos ou métodos que coloquem em causa a 

Cibersegurança do Grupo e dos seus colaboradores. 

Para o efeito, serão adotadas todas as boas práticas recomendadas pela European Union Agency for Cybersecurity 

(ENISA) e pela National Institute of Standards and Technology (NIST) controlos de segurança e procedimentos 

necessários para identificar e tratar tais ataques ou ameaças, assim como medidas de prevenção e proteção 

adequadas e proporcionais para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas na presente política. 

 

14. Manutenção, Melhoria Contínua e Revisão do Sistema de Gestão 
 

A revisão do sistema de gestão da Segurança da Informação será realizada anualmente, ou sempre que alguma 

alteração significativa do SGSI o justifique, através ou em conjunto com a realização de auditorias internas e 

periódicas que permitam avaliar o estado de prontidão dos componentes do sistema, identificar possíveis situações 

de não conformidade e respetivas ações corretivas, assim como identificar oportunidades de melhoria. 
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15. Funções e Responsabilidades 
 

1. Liderança 
 

A Liderança assegura que a presente política e os objetivos de segurança estão estabelecidos e são adequados para 

com a orientação estratégica do Grupo, assim como a integração dos requisitos de segurança da informação nos 

processos da PLURIS, bem como os recursos necessários para gestão eficaz do SGSI.  

A Liderança orienta, apoia e incentiva os colaboradores para a contribuição de cada um para a eficácia do SGSI. 

 

2. Chief Information Security Officer (CISO) 
 

O Chief Information Security Officer (“CISO”) é o coordenador nomeado pela Administração do Grupo para assumir, 

nomeadamente, as seguintes funções:  

• Gerir as tarefas de implementação, manutenção e operação do sistema; 

• Realizar a avaliação periódica dos riscos de segurança e respetivos tratamentos; 

• Elaborar e coordenar planos de formação relativos à segurança da informação; 

• Garantir a prontidão da gestão de incidentes de segurança; 

• Realizar a gestão de incidentes de segurança e respostas em continuidade de negócio; 

• Levar a cabo auditorias internas necessárias; 

• Prestar apoio a todos os colaboradores em matérias de segurança da informação.  

 

3. Comissão de Segurança da Informação 
 

Tendo em conta a dimensão do âmbito de proteção da PLURIS, a Liderança do SGSI determina a constituição de uma Comissão 

de Segurança da Informação.  

Os elementos que constituem esta comissão participam ativamente na identificação de práticas de segurança, riscos, políticas 

aplicáveis, controlos de segurança e outros elementos que conduzem à garantia de eficácia na respetiva operacionalização. 

O coordenador do SGSI assegura a gestão operacional desta comissão, em reuniões periódicas para deliberam sobre a 

aceitação das propostas de ações de melhoria. 
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4. Colaboradores 
 

Todos os colaboradores serão sensibilizados através de ações de formação por forma a desempenhar as funções 

inerentes à sua categoria profissional em conformidade com a missão, objetivos e obrigações previstas na presente 

política.  

Após publicação e divulgação da Política, ficam os colaboradores obrigados a: 

 
• Proteger os ativos de informação a seu cargo 

• Colaborar na gestão do respetivo risco 

• Participar qualquer evento que possa colocar em causa a segurança da informação 

• Cumprir e fazer cumprir a presente política 

 

Sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, o desrespeito pelo disposto na Política poderá implicar 
responsabilidade disciplinar do trabalhador. 

 

16. Divulgação e Publicação 
 

A Política de Segurança da Informação está classificada como documento do tipo “Uso Interno” (cfr. Política de 

classificação da informação), sendo publicada e divulgada a todos os colaboradores.  

Durante o acolhimento, será dado aos novos colaboradores conhecimento da presente Política e serão integrados 

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. 
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17. Vigência da Política 
 

A presente política foi aprovada pela Administração do grupo e torna-se vigente na data em que é comunicada aos 

Colaboradores. 

Qualquer alteração posterior entrará em vigor imediatamente após a sua publicação e disponibilização aos 

colaboradores.  

 

18. Registo da revisão 
 
  

Versão Motivo da revisão Elaborado por: Aprovado por: Data 
aprovação: 

0.5 Atualização da política de gestão da privacidade Paulo Borges N/A N/A 

0.6 Revisões em função de alterações na política de 
gestão da privacidade Paulo Borges N/A N/A 

0.7 Revisão com o Suporte Jurídico - I Paulo Borges N/A N/A 

0.8 Revisão com o Suporte Jurídico – II 
Aprovação pela Liderança Paulo Borges N/A 30.09.2019 

 

 


