
JUNHO DE 2018

GUIA

DOS UTILIZADORES
DOS SISTEMAS 

DE INFORMAÇÃO 
DO GRUPO VINCI



GUIA DOS UTILIZADORES DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO GRUPO VINCI2

Em caso de divergências entre a versão original francesa e uma tradução, é a versão francesa que prevalece.

ÍNDICE

PREÂMBULO 3

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO GUIA 4

REGRAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 4
Acesso aos Recursos 4
Princípio de utilização dos Recursos 4
Direito à desconexão 5

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INTERNET 5

UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE MENSAGENS ELETRÓNICAS 6

MOBILIDADE 6

CONFORMIDADE DOS MATERIAIS, PROGRAMAS E APLICAÇÕES 7
Material 7
Empréstimo e revenda de material 7
Softwares e aplicações 7
Desenvolvimentos informáticos individuais 8
Empréstimo e revenda de software ou licença 8

SEGURANÇA E PROTEÇÃO DOS DADOS 8
Relativamente às mensagens eletrónicas e Internet 8
Relativamente à utilização de meios criptográficos 9
Relativamente à proteção do posto de trabalho 9
Relativamente à continuidade da atividade 10
Relativamente à proteção dos dados pessoais 10

CONTROLO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 11

APLICAÇÃO 11
Divulgação 11
Cumprimento das leis em vigor 11
Sanções 11



GUIA DOS UTILIZADORES DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO GRUPO VINCI3

Os Sistemas de Informação são vitais para garantir o bom 
funcionamento e desempenho da empresa. Uma vez que os riscos 
competitivos, financeiros, legais e de imagem associados a atos 
maliciosos, falta de vigilância ou uso inadequado são os principais, 
a sensibilização e a responsabilização dos utilizadores, assim como 
o reforço dos meios de proteção e de controlo são indispensáveis.

Neste âmbito, o presente Guia define:

• as regras gerais de utilização dos Recursos do Sistema de Informação;
• as proibições e os pontos de vigilância relativamente a qualquer tipo de 

informação, qualquer tipo de tratamento da informação, quaisquer elementos 
dos Sistemas de Informação, quaisquer ferramentas de comunicação e 
quaisquer equipamentos disponibilizados pela empresa;

• os princípios de proteção e de controlo que podem ser implementados.

O Guia especifica assim os direitos, os deveres e as obrigações do utilizador 
relativamente à utilização dos Recursos do Sistema de Informação.

PREÂMBULO
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Âmbito de aplicação do Guia
O Guia é aplicado a qualquer utilizador dos Recursos do Sistema de Informação 
da empresa.

É considerado como "utilizador" qualquer pessoa, seja qual for o seu estatuto 
(nomeadamente funcionário, pessoal temporário, estagiário, consultor, prestador 
de serviços), que pretenda utilizar estes recursos.

São considerados como "Recursos":

• os equipamentos do Sistema de Informação de qualquer natureza 
(nomeadamente os computadores, softwares, periféricos de impressão, redes 
internas, servidores partilhados, suportes de armazenamento amovíveis);

• os meios de comunicação, sejam eles quais forem;
• as informações e os dados (nomeadamente os ficheiros e bases de dados).

O conjunto destes Recursos colocados à disposição dos funcionários assim como 
o seu conteúdo permanecem propriedade da empresa.

O Guia aplica-se em todos os países onde o Grupo opera. Pode ser complementado, 
se for necessário, por aditivos adaptados às especificidades dos países e das 
entidades.

Regras gerais de utilização dos recursos
Acesso aos Recursos
As autorizações de acesso aos Recursos são fornecidas pela empresa a cada 
utilizador em função da sua função e das suas missões.

Estas autorizações são estritamente pessoais e, por norma, não podem, 
em caso algum, ser cedidas, emprestadas ou transmitidas, seja de que forma for, 
a terceiros internos ou externos à empresa, mesmo que temporariamente.

Qualquer modificação de estatuto profissional do utilizador pode resultar numa 
modificação das autorizações.

Qualquer nova autorização deve ser submetida a um pedido prévio específico de 
acordo com os procedimentos em vigor.

As autorizações podem ser suspensas, modificadas ou retiradas em 
conformidade com os procedimentos de autorização e de gestão dos acessos, 
nomeadamente em caso de risco identificado para o bom funcionamento dos 
Sistemas de Informação.

Qualquer autorização termina durante a suspensão ou cessação da atividade 
profissional, até à rescisão do contrato de trabalho.

Princípio de utilização dos Recursos
Os Recursos são disponibilizados, com a finalidade de utilização profissional, 
aos utilizadores no âmbito das suas atribuições em conformidade com a missão 
confiada no seu contrato.

O conjunto destes Recursos assim como o seu conteúdo permanecem 
propriedade da empresa. No entanto, o utilizador é responsável por eles e 
contribui, a seu nível, para a sua segurança.

A utilização destes Recursos não deve comprometer a responsabilidade ou a 
imagem da empresa.
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Além disso, estes Recursos não devem em circunstância alguma:

• ser utilizados para realizar atividades pessoais de caráter comercial;
• dificultar ou limitar a utilização profissional dos Recursos da empresa, 

a sua manutenção ou a sua segurança (o que inclui a sua confidencialidade, 
a sua disponibilidade ou até a sua integridade).

O utilizador não deve envolver-se em circunstância alguma, em qualquer 
atividade contrária à lei ou que possa comprometer a imagem da empresa 
ou a segurança, a integridade ou o desempenho do Sistema de Informação 
da empresa.

Direito à desconexão
As modalidades do direito à desconexão visadas a seguir servem para sensibilizar 
e responsabilizar os utilizadores.

Além disso, solicita-se aos utilizadores* que:

• evitem o envio de e-mails e SMS assim como as chamadas fora dos horários 
de trabalho habituais;

• recorram, se for o caso e se o cliente das mensagens o permitir, à função de 
envio programado dos e-mails;

• especifiquem um prazo de resposta na sua mensagem;
• informem a sua disponibilidade através de uma mensagem de ausência e 

reenviem se possível para um contacto disponível;
• desativem as notificações dos e-mail fora dos horários de trabalho habituais.

Os utilizadores também são relembrados que não é obrigatório responder aos 
e-mails, SMS ou chamadas fora dos horários de trabalho habituais*.

Por fim, é importante sublinhar a importância da natureza exemplar da chefia 
quanto à utilização razoável e sensata das ferramentas digitais.

Utilização dos serviços da Internet
O acesso à Internet é atribuído individualmente aos utilizadores e disponibilizado 
para uma utilização profissional. É definido e administrado para este efeito.

De forma a não enfraquecer o nível geral de segurança, o utilizador deve fazer 
uso dos serviços da Internet de acordo com a lei e as regras específicas dos sites 
visitados.

O utilizador não deve:

• conectar-se ou tentar conectar-se de outra forma que não através do acesso 
oficial à Internet fornecido pela rede da empresa;

• consultar sites que possam representar um risco para a segurança dos 
Recursos ou prejudicar a confidencialidade das informações;

• de uma forma geral, utilizar serviços da Internet para fins comerciais, lúdicos 
ou ilícitos.

* Exceto em casos particulares, por exemplo de tipo astreinte. 
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Relembra-se ainda que, no âmbito da execução do seu contrato, cada funcionário 
continua sujeito a uma obrigação de lealdade. Esta obrigação aplica-se também 
aos espaços públicos da Internet e mais especificamente aos blogs, fóruns 
e redes sociais. Qualquer divulgação, neste tipo de site, em qualquer rede 
social ou na Internet em geral, de informações pertencentes à empresa ou 
que comprometam a sua imagem é estritamente proibida.

Utilização dos sistemas de mensagens 
eletrónicas
O acesso às mensagens eletrónicas da empresa é disponibilizado aos utilizadores 
para uma utilização profissional. É definido e administrado para este efeito.

Para requisitos de disponibilidade, de desempenho dos Recursos, as mensagens 
devem permanecer limitadas em volume e número. A Direção dos Sistemas de 
Informação reserva-se o direito de limitar o tamanho máximo das mensagens, 
caixas de correio e determinados tipos de ficheiros anexados.

A transmissão de uma mensagem deve merecer especial atenção relativamente 
à  pertinência da lista dos destinatários, a sua apresentação, o seu conteúdo 
e o seu tamanho.

O utilizador terá o cuidado de aplicar as seguintes regras:

• apresentar explicitamente o assunto da mensagem;
• utilizar as listas de endereços internas e externas com cuidado;
• estar particularmente atento a qualquer comunicação de dados de caráter 

pessoal (ver o parágrafo Relativamente à proteção dos dados pessoais, pág. 10);
• não transmitir internamente mensagens suscetíveis de conter vírus (em caso 

de dúvida, contactar a Direção dos Sistemas de Informação);
• não enviar fora da rede da empresa mensagens ou anexos com conteúdo 

confidencial (se necessário, contactar a Direção dos Sistemas de Informação) 
ou que possam comprometer a reputação da empresa;

• não divulgar fora do Grupo livros de endereços ou organigramas.

Relativamente ao recebimento das mensagens:

• qualquer mensagem duvidosa, não legítima, não solicitada (remetente e nome 
de domínio desconhecido, mensagens sem assunto, tópico enganoso ou 
sedutor, etc.) deverá ser eliminada sem abrir ou clicar nas ligações existentes 
ou nos anexos;

• o utilizador deverá ser particularmente cauteloso relativamente às 
subscrições de listas de distribuição públicas, que são frequentemente 
usadas como fontes de mensagens publicitárias não solicitadas (Spam) 
e à propagação de vírus através da usurpação de identidade.

Mobilidade
Os utilizadores de computadores portáteis e de todos os tipos de dispositivos 
móveis comprometem-se a proteger escrupulosamente e a garantir a segurança 
do seu material e o acesso aos dados existentes, independentemente do local 
onde se encontrem, no território nacional ou no estrangeiro e particularmente, 
nos transportes individuais ou coletivos.

Na eventualidade de desaparecimento de um equipamento do Sistema de 
Informação, após uma perda ou um roubo suposto ou comprovado, o utilizador 
deve obrigatoriamente informar, através de qualquer meio à sua disposição 
e o mais rapidamente possível, a Direção dos Sistemas de Informação, de forma 
a que sejam implementadas as medidas indispensáveis à proteção do Sistema 
de Informação da empresa.
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Ao mesmo tempo, comunicará o acontecimento ao seu superior de forma a que 
possa ser feita uma avaliação relativamente ao potencial prejuízo para a empresa.

Em caso de ligação à rede da empresa, a partir de um local público ou um posto 
de trabalho que não pertença à empresa, o utilizador deverá ter o cuidado de 
não guardar a sua palavra-passe de início de sessão no navegador da Internet, 
de terminar todas as sessões abertas, de eliminar o histórico de navegação e 
de fechar os softwares que usou para estabelecer a ligação.

O utilizador também deverá ter o cuidado de não guardar informações de caráter 
profissional noutros equipamentos que não os disponibilizados pela empresa.

Por fim, todos os utilizadores deverão ligar o seu computador portátil à rede 
da empresa sempre que possível de forma a que sejam efetuadas as operações 
de manutenção e de atualização dos meios de proteção de acordo com a política 
de segurança da empresa ou com as boas práticas existentes nesta matéria.

Conformidade dos materiais, programas 
e aplicações
Material
De modo a garantir uma combinação ótima entre os equipamentos individuais 
(computadores, estações de trabalho, etc.), as aplicações do Sistema de 
Informação e a rede, a empresa fornece configurações padrão. Além disso, 
a validação prévia da Direção dos Sistemas de Informação é fundamental 
para qualquer instalação de equipamento que não tenha sido fornecido, 
mesmo que se trate de material estritamente idêntico aos já usados.

Os suportes de armazenamento amovíveis (tipo pens ou discos rígidos externos) 
podem ser vetores de entrada de vírus nos postos de trabalho e na rede. 
É obrigatório usá-los com cuidado especialmente quando forem provenientes 
do exterior da empresa. Em caso de dúvida, o utilizador deverá entrar em 
contacto com a Direção dos Sistemas de Informação, que efetuará as verificações 
de segurança adequadas.

Além disso, tendo em conta a dimensão pequena destes suportes que os torna 
facilmente suscetíveis de perda ou roubo, é obrigatório eliminar os seus ficheiros 
assim que a transferência de dados tiver sido concluída.

Por fim, no caso de não existir configuração predefinida para uma necessidade 
específica, o utilizador deve contactar a Direção dos Sistema de Informação para 
estudar a melhor solução que permita responder à necessidade expressa.

Empréstimo e revenda de material
É proibido emprestar, vender ou ceder a terceiros, os equipamentos fornecidos 
pela empresa.

Softwares e aplicações
As configurações de softwares são definidas pela empresa para responder às 
necessidades dos utilizadores. Qualquer tentativa de modificação da configuração 
inicial é proibida uma vez que pode provocar anomalias significativas dos Recursos 
(comprometimento do desempenho, da segurança, etc.).
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No caso de não existir configuração predefinida para uma necessidade específica, 
o utilizador deve contactar a Direção dos Sistemas de Informação para estudar 
a melhor solução que permita responder à necessidade expressa.

Por fim, de forma a garantir um nível constante de segurança e de desempenho, 
é proibido bloquear os processos automáticos de atualizações de software.

Desenvolvimentos informáticos individuais
Os desenvolvimentos informáticos a partir de ferramentas de escritório 
(macros, bases de dados, etc.) e a sua manutenção, são da exclusiva 
responsabilidade dos utilizadores que as criaram.

Empréstimo e revenda de software ou licença
De acordo com a legislação de propriedade intelectual, a empresa paga para ter 
direito à utilização e licença dos softwares.

Consequentemente, é proibido emprestar, vender ou ceder a terceiros, os 
softwares, licenças, programas de instalação e ferramentas fornecidas pela 
empresa. Esta proibição também diz respeito aos softwares desenvolvidos pelas 
equipas informáticas internas da empresa.

Segurança e proteção dos dados
Todos os utilizadores contribuem para a segurança e proteção dos Recursos, 
particularmente dos dados processados e comprometem-se a não fraudar, 
destruir, dificultar, interromper ou eliminar os dispositivos de segurança 
(antivírus,  etc.), de filtragem ou de controlo implementados pela empresa.

O utilizador deve informar a Direção dos Sistemas de Informação, o mais 
rapidamente possível, sobre qualquer mau funcionamento constatado ou qualquer 
anomalia detetada, como uma intrusão no Sistema de Informação, etc. Deve ainda 
informar o seu superior sobre qualquer possibilidade de acesso a um recurso que 
não corresponda à sua autorização.

Relativamente às mensagens eletrónicas e Internet
As mensagens eletrónicas não são um canal de comunicação seguro, quando 
uma mensagem é enviada para o exterior da empresa.

Se a empresa tem a capacidade de controlar a sua rede interna, em contrapartida 
ela não tem nenhuma visibilidade nem meios de ação quando os dados 
são transmitidos na rede de Internet pública. Portanto, é necessário avaliar 
a sensibilidade das informações antes da sua transmissão a terceiros fora 
da empresa com este meio de comunicação.

Além disso, os mecanismos de proteção de ficheiros de escritório através de 
palavras-passe propostas nas aplicações de edição (Word, Excel, Powerpoint, PDF, 
etc.) não oferecem nenhuma proteção eficaz, na medida em que vários softwares 
de livre acesso na Internet permitem a sua fácil substituição.

Deste modo, se requisitos profissionais exigirem que o utilizador troque com um 
terceiro fora da empresa informações particularmente sensíveis, ele entrará em 
contacto com a Direção dos Sistemas de Informação da qual está dependente 
para obter uma solução adaptada à necessidade de confidencialidade esperada 
e compatível com os Recursos da empresa.
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Quando a empresa for legalmente obrigada a criar um sistema de registo* e de 
filtragem** dos acessos à Internet, dos e-mails e dos dados trocados, ela efetua 
as declarações necessárias junto das autoridades de controlo competentes.

Relativamente à utilização de meios criptográficos
O utilizador é obrigado a utilizar apenas as soluções aprovadas pela empresa 
para proteger os seus dados.

Relativamente à proteção do posto de trabalho
As autorizações de acesso aos Recursos, incluindo o posto de trabalho, são 
fornecidas pessoal e individualmente ao utilizador. Neste contexto, para proteger 
o seu acesso por parte de um terceiro, seja ele quem for, inclusive de forma 
pontual, cada utilizador deverá:

• aplicar a política da empresa relativa às palavras-passe (renovação, 
comprimento suficiente, complexidade, etc.) para o acesso aos Recursos;

• manter em segredo as palavras-passe que não devem, em caso algum, ser 
cedidas, emprestadas ou transmitidas, seja de que forma for, a terceiros 
internos ou externos à empresa, mesmo que temporariamente (sob reserva 
das necessidades imperiosas de serviço, caso em que a palavra-passe deverá 
ser alterada);

• bloquear o seu posto de trabalho quando estiver fora e desligá-lo no final do 
dia e no fim de semana, a menos que exista um requisito técnico associado à 
manutenção dos Recursos ou necessidade operacional;

• não explorar e/ou publicar qualquer eventual violação de segurança relativa 
aos Recursos disponibilizados que tenha conhecimento e informar a Direção 
dos Sistemas de Informação o mais rapidamente possível;

• não tentar contornar ou inibir os sistemas de proteção instalados nos postos 
de trabalho (antivírus, firewalls, etc.);

• utilizar os meios disponibilizados pela empresa para proteger os postos de 
trabalho;

• efetuar cópias de segurança do seu posto de trabalho. Em caso de anomalias, 
ele informará a Direção dos Sistemas de Informação.

No que diz respeito à intervenção remota na sessão do utilizador, esta apenas 
poderá ser feita no caso de solicitação prévia de assistência por parte do 
utilizador ou mediante solicitação prévia da Direção dos Sistemas de Informação 
e com a autorização do respetivo superior. Apenas o pessoal autorizado pela 
empresa pode intervir nos Recursos disponibilizados aos utilizadores.

* Conservação das informações técnicas de conexão tais como a hora de acesso, o endereço IP do utilizador.

** A implementação da filtragem de acesso aos sites da Internet requer, se necessário, da descodificação 
dos dados trocados entre o posto do utilizador e o site. Esta análise é realizada de forma global: os dados 
descodificados não são registados (informações inacessíveis). O registo dos fluxos descodificados é equivalente 
ao configurado para os fluxos HTTP padrão (hora, conta de utilizador, URL do site, autorização de acesso, vírus 
identificado). Mais nenhum registo de informação. 
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Relativamente à continuidade da atividade
Por motivos de continuidade da atividade, o utilizador, em caso de ausência, 
deve implementar as delegações necessárias que permitem aceder aos seus 
dados profissionais e não deve comunicar os seus códigos de acesso individuais 
a terceiros.

Além disso, o utilizador deve realizar cópias de segurança e arquivar 
regularmente os dados que utiliza, cria ou transforma para a continuidade do 
serviço, utilizando os softwares, hardwares e/ou procedimentos disponibilizados 
pela empresa e especialmente os locais com rede.

Aquando da cessação da sua atividade, o utilizador é obrigado a restituir 
à empresa, além do material que lhe foi atribuído, os registos, diretórios, ficheiros, 
e-mails e, mais precisamente, qualquer documento eletrónico de caráter 
profissional de forma a permitir a continuidade da atividade.

Relativamente à proteção dos dados pessoais
No exercício das suas funções, os utilizadores podem ter que aceder a dados de 
caráter pessoal (de funcionários, de clientes e potenciais clientes, de parceiros...), 
e declaram reconhecer a confidencialidade desses dados.

Entende-se por "dados de caráter pessoal" qualquer informação relativa a 
uma pessoa singular identificada ou identificável; é considerada uma "pessoa 
singular identificável" uma pessoa singular que pode ser identificada, direta ou 
indiretamente, nomeadamente através da referência de uma identificação, como 
um nome, um número de identificação, dados de localização, uma nome de 
utilizador online ou de um ou vários elementos específicos característicos à sua 
identidade física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural ou social.

Os utilizadores devem, portanto, tomar todas as precauções necessárias no 
âmbito das suas funções para proteger a confidencialidade das informações 
a que têm acesso e, em especial, para evitar que sejam comunicadas a pessoas 
não expressamente autorizadas a receber essas informações.

Além disso, solicita-se aos utilizadores que:

• não utilizem, reproduzam ou explorem os dados de caráter pessoal a que 
podem aceder para fins diferentes dos previstos nas suas funções;

• apenas divulguem estes dados às pessoas devidamente autorizadas, no 
âmbito das suas funções, após receberem comunicação para o fazer, sejam 
elas particulares, públicas, singulares ou coletivas e nos casos expressamente 
previstos pelos procedimentos da empresa;

• não façam qualquer cópia desses dados a menos que seja estritamente 
necessário para o desempenho das suas funções;

• tomem todas as medidas úteis no âmbito das suas funções de forma a evitar 
a utilização indevida ou fraudulenta desses dados;

• informem, o mais rapidamente possível, o seu superior hierárquico de 
qualquer comunicação a terceiros não autorizados, perda, destruição, 
alteração acidental de dados de caráter pessoal;

• tomem todas as medidas, nomeadamente de segurança, para preservar 
a segurança física e lógica destes dados (por exemplo: a obrigação de 
introduzir um nome de utilizador/palavra-passe e manter confidencial 
a palavra-passe de início de sessão nos recursos).
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Controlo da utilização dos recursos
Em conformidade com os princípios da transparência e da proporcionalidade, 
para fins de segurança, verificação do devido acesso aos Recursos da empresa, 
do bom funcionamento do Sistema de Informação e de forma a que a sua 
responsabilidade criminal ou civil não esteja comprometida devido à utilização 
pelos utilizadores dos seus Recursos, a empresa reserva-se o direito de realizar 
verificações e controlos regulares.

Por estes motivos, a empresa desenvolve e garante o funcionamento adequado 
de dispositivos de filtragem e controlo (nomeadamente firewalls, sistemas de 
controlo de acesso e sistemas de rastreabilidade) relativamente à utilização dos 
Recursos da empresa (nomeadamente a Internet, e-mails, servidores de redes 
partilhadas, telefone fixo ou móvel).

Estes sistemas podem ser implementados, nomeadamente no que diz respeito 
aos e-mails, para controlar qualquer mensagem recebida ou enviada (controlo 
antivírus, controlo anti-spam, controlo de integridade, controlo do tamanho, lista 
de destinatários, etc.) e também para bloquear, sobretudo com base numa lista 
de palavras-chave, as mensagens, as comunicações eletrónicas ou os acessos 
a sites não autorizados.

Aplicação
Divulgação
Cada entidade do Grupo tem a iniciativa de divulgar este documento.

Cumprimento das leis em vigor
No âmbito da utilização dos Recursos disponibilizados, o utilizador 
compromete-se a cumprir este Guia, mas também a cumprir as disposições 
legislativas e regulamentares em vigor no seu país.

Sanções
O incumprimento das regras e das medidas que constam neste Guia pode 
comprometer a responsabilidade pessoal do utilizador ou, no caso de um 
prestador de serviços, a responsabilidade da sociedade que o emprega. Assim que 
se detetar que lhe foram pessoalmente imputáveis incumprimentos, o utilizador 
está sujeito a eventuais sanções disciplinares de acordo com as regras internas, 
ou mesmo a ações judiciais, em conformidade com o direito aplicável.
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