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Resumo 

Com a entrada em vigor do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, no dia 25 de 

maio de 2018 na União Europeia, a proteção de dados pessoais é hoje em dia um dos temas 

mais abordados nas organizações. Este novo regulamento veio mudar significativamente, a 

forma como os dados pessoais são adquiridos e utilizados, e isso trouxe com ele muitas dúvidas 

e incertezas às organizações. Há notícias que afirmam que muitas organizações receosas das 

consequências da aplicação do regulamento, preferiram apagar os dados pessoais que detinham 

nas suas bases de dados, para evitarem entrar em incumprimento. Em janeiro de 2018, um 

estudo da IDC para a Microsoft, mostrava que mais de 50% dos decisores das maiores 

organizações nacionais, não conhecia bem o RGPD. 

Ciente que o novo regulamento é bastante complexo e que há um elevado desconhecimento 

do mesmo nas organizações, nasceu o projeto NT RGPD, que consiste no desenvolvimento de 

uma aplicação web que, de uma forma simplificada, ajude as organizações a implementar o 

RGPD. Para uma avaliação do estado do cumprimento do novo regulamento na organização, a 

aplicação disponibiliza um questionário com 12 grupos de perguntas, que abordam na íntegra 

o novo regulamento, mostrando no seu final um gráfico demonstrativo com os resultados 

obtidos. A modo de ajudar a entender o pretendido em cada pergunta, é mostrado um texto com 

as atividades que têm de ser realizadas, para que esse tópico esteja em conformidade. Sempre 

que algum tópico não esteja devidamente implementado, é possível adicionar colaboradores à 

aplicação, para que estes ajudem na sua implementação, mediante a execução de tarefas 

propostas pela organização. 

O planeamento da aplicação foi baseado no estudo das normas internacionais ISO/IEC 

27001:2005 para garantir que seguisse as normas de segurança e do RGPD para garantir o 

cumprimento da nova legislação.  

Para a elaboração do projeto foram utilizadas algumas tecnologias e ferramentas muito 

usadas atualmente, tais como, Bootstrap, Javascript, HTML 5, CSS, MySQL e PHP. 

Depois de finalizada a aplicação, esta foi submetida a testes de usabilidade, acessibilidade 

e segurança, tendo os testes sido ultrapassados com bons resultados.  

 

Palavras-chave: RGPD, Dados Pessoais, Privacidade, Proteção, Segurança
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Abstract 

On May 25th 2018, the General Data Protection Regulation comes into force in the 

European Union, and this created a major issue on all Organizations agenda, to meet the new 

requirements. This new regulation imposes a new aproach on how personal data is collected 

and subsequently shared, and a lots of questions have been made on the subject that raised more 

doubts than answers leading some organizations, to delete all of their existing personal data to 

avoid penalties or pursuits. 

On January 2018, a Survey run by IDC and requested by Microsoft, shows that over 50% 

of directors from the biggest national organizations did not have enough knowledge on the 

GDPR. Overall the new laws on this matter are complex and comfusing so a web application 

was created to help out the organizations and the project NT RGPD is born. This application 

guides the users through a process of simplifying the implementing of the new regulations and 

makes it easier by putting a questionnaire of 12 sets of questions in action that covers all the 

basics of the new regulation. This application analyses all the answers and the results are 

displayed in a graphic to show its status. To help out on each of the 12 sets and on every single 

question, a text was created to guide the user on the tasks needed to achieve the necessary 

results. 

Everytime that one of the topics is, incomplete or incorrect, more help is available by 

requesting other participants to join the organization to discuss and act to meet the requirements 

to achieve the results needed. 

This web application was planned and created accordingly with the international laws 

ISO/IEC 27001:2005 to enforce the General Data Protection Regulation. 

Credits on this project are BootStrap, Javascrypt, HTML5, CSS, MySQL and PHP. 

This application once created has passed through rigourous tests about usability and safety 

with excellent results. 

 

Keywords: GDPR, Personal Data, Privacy, Protection, Security
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1 Introdução 

A todo o instante, os dados pessoais são utilizados para os mais diversificados fins em todo 

o mundo. Eles são utilizados tanto por particulares como organizações, e são guardados nos 

mais diversos suportes, sendo que com a elevada expansão das aplicações web dos últimos 

anos, esses dados sejam guardados maioritariamente em bases de dados de servidores 

espalhados por todo o mundo. Com os dados devidamente organizados e estruturados, as 

organizações viram neles um enorme potencial, que os poderia ajudar a definir padrões de 

consumo, hábitos, preferências ou até tendências nos gostos dos utilizadores. Começaram-se 

assim a definir perfis específicos para cada utilizador e depressa se tornou a tendência na 

maioria das aplicações web. Tendo noção que os dados pessoais eram cada vez mais valiosos, 

as organizações começaram a guardar desenfreadamente todo o tipo de dados dos seus 

utilizadores. Por isso, a transação de dados dos utilizadores entre organizações, foi algo que era 

desde logo espectável. Transações essas que eram, na maioria das vezes, desconhecidas por 

parte dos seus titulares de dados (Maribel Yasmina Santos, 2017). Consciente que os direitos 

dos dados pessoais dos utilizadores estavam a ser violados e que tinham de ser salvaguardados, 

a União Europeia decidiu em 2016, lançar o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

Foram então dados dois anos aos estados membros da União Europeia, para tomarem as devidas 

previdências na implementação deste novo RGPD. Assim, no dia 25 de maio de 2018, entrou 

em vigor o novo regulamento e com ele trouxe também muitas alterações às regras de como 

todos os dados pessoais passaram a ser utilizados. As organizações passaram a ser obrigadas a 

obter o consentimento dos titulares dos dados na sua recolha, bem como informá-los para que 

fins estes são utilizados, durante quanto tempo serão mantidos e quem é o responsável pela 

proteção desses mesmos dados (Saldanha, 2018). Os utilizadores passaram assim a ter mais 

poder sobre os seus dados pessoais e as organizações mais deveres e obrigações (eur-

lex.europa.eu, 2018). Em janeiro de 2018, um estudo da IDC para a Microsoft mostrava que 

mais de 50% dos decisores das maiores organizações nacionais, não conhecia bem o RGPD 

(IDC, 2018).  

 Motivação 

Com a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados (25 de maio de 2018), 

todo o sistema de utilização de dados pessoais dos utilizadores, tem que ser repensado e bem 

analisado. O regulamento traz consigo muitas alterações de paradigmas no que toca aos dados 
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recolhidos dos utilizadores e com isso trouxe também às instituições muitas dúvidas e muitas 

incertezas. A prova disso é que, a quatro meses da entrada em vigor do novo regulamento, mais 

de 50% dos decisores das maiores organizações nacionais, não conhecia bem o RGPD (IDC, 

2018). E se atendermos a que as maiores organizações são aquelas que geralmente têm mais 

recursos para implementar novas legislações, então estes dados são deveras preocupantes e bem 

demonstrativos da falta de conhecimento das organizações nesta matéria. Sendo um tema 

totalmente novo, a oferta de ferramentas de apoio ao RGPD é muito escassa. Este é um mercado 

que pode ser explorado através da proposta de criação de mecanismos e ferramentas que apoiem 

as organizações na adaptação ao novo RGPD. Foi a noção da complexidade que este novo 

paradigma constitui para as organizações, e a escassa oferta de ferramentas de apoio, que 

motivou a escolha por este tema tão atual.  

 Objetivos 

Ciente que o novo regulamento é bastante complexo e que há um elevado desconhecimento 

do mesmo nas organizações, o projeto NT RGPD nasceu da ideia de conceber uma aplicação 

web que ajude as pequenas e médias organizações a implementar o novo regulamento de uma 

forma simplificada. A aplicação NT RGPD é uma ferramenta de apoio à implementação do 

RGPD, a qual através de um questionário com perguntas variadas, agrupadas em 12 grupos 

relativos ao novo regulamento, é capaz de realizar uma auditoria à organização, para analisar 

em que ponto esta se encontra no cumprimento da atual legislação. A modo de ajudar a entender 

o pretendido em cada pergunta, é mostrado um texto com as atividades que têm de ser 

realizadas, para que esse tópico esteja em conformidade. Sempre que algum tópico não esteja 

devidamente implementado, é possível adicionar colaboradores da organização à aplicação, 

para que estes ajudem na sua implementação do regulamento, através da execução de tarefas. 

O planeamento da aplicação foi baseado no estudo das normas internacionais ISO/IEC 

27001:2005 para garantir que seguisse as normas de segurança e do RGPD para garantir o 

cumprimento da nova legislação. Como é imposto pelo RGPD, foram seguidos os princípios da 

proteção e da privacidade dos dados desde o seu planeamento. 

A responsividade da aplicação NT RGPD faz com que esta esteja, apta a ser utilizada nos 

mais diversos tipos de dispositivos. 

Para que a solução consiga corresponder aos requisitos, são definidos os seguintes 

objetivos: 
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1. Registo de Organizações – Para começar a utilizar a aplicação, as organizações têm de 

se inscrever no sistema. Quem regista a organização é o responsável da proteção de 

dados da organização, podendo ser o responsável da organização ou alguém nomeado 

para desempenhar o cargo. A aplicação não permitirá números de contribuinte e email 

duplicados, evitando assim a duplicação de organizações. O processo de registo é feito 

a dois passos (registo e ativação de conta) para garantir a titularidade dos dados e 

respetivo consentimento;  

2. Adicionar Colaboradores à Organização – Esta funcionalidade serve para adicionar 

colaboradores (funcionários) da organização à aplicação. Estes colaboradores têm como 

função a execução das tarefas atribuídas pelo responsável de proteção de dados, para 

que possam auxiliar na implementação do RGPD na organização. É o responsável de 

proteção de dados que efetua o registo dos colaboradores na aplicação; 

3. Disponibilizar Questionário – O questionário, que serve para avaliar o ponto de 

situação da organização no cumprimento do RGPD, é composto por 12 grupos de 

perguntas que cobrem na íntegra o RGPD, focando a pesquisa e identificação de dados 

pessoais, o consentimento dos titulares dos dados, a documentação e registo de 

atividades, as auditorias internas de avaliação e a notificação de violação de segurança. 

Para cada pergunta há três possíveis respostas (implementado, parcialmente 

implementado ou não implementado) e cada uma delas tem uma pontuação associada 

(dois, um e zero valores, respetivamente). Para cada pergunta é apresentado um texto 

exemplificativo das atividades que devem ser desempenhadas, para que se consiga 

cumprir com a obrigação legal imposta pela pergunta. O sistema disponibiliza ainda a 

opção da realização de questionários ao longo tempo, para que desta forma se possa 

fazer uma análise temporal da evolução do cumprimento do RGPD. Os questionários só 

estão acessíveis ao responsável de proteção de dados; 

4. Mostrar Gráficos com os resultados dos Questionários – No final de respondido cada 

questionário, o sistema calcula a pontuação das respostas obtidas, e apresenta os 

resultados na forma de gráficos. Estes gráficos mostram as percentagens das três 

possíveis respostas obtidas na realização do questionário, para que desta forma os dados 

sejam comparados e de melhor interpretação. Estes resultados também só estão 

acessíveis ao responsável de proteção de dados; 

5. Tarefas de Implementação – À medida que são apresentadas as perguntas no 

questionário, o responsável de proteção de dados tem a opção de atribuir tarefas, a um 

ou vários colaboradores da organização, para que estes auxiliem no cumprimento das 
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obrigações legais (ex: inventariar os locais onde estão guardados os dados pessoais dos 

clientes, analisar que funcionários têm acesso aos dados pessoais ou se todos os 

impressos que recolhem dados pessoais, são simples, claros e completos para o titular 

dos dados). Depois de recebidas as tarefas, os colaboradores vão atualizando o estado 

de execução, para que o responsável de proteção de dados seja notificado de como está 

a decorrer o processo. Este processo é desenrolado na área reservada aos colaboradores, 

onde dispõem das funcionalidades de visualizar quais as tarefas que lhes foram 

atribuídas, bem como a opção de atualizarem o estado de tais tarefas. 

 Estrutura do documento 

O presente relatório é constituído por oito capítulos e está estruturado da seguinte forma: 

 Capítulo 1: Faz uma breve introdução relativamente ao Regulamento Geral de 

Proteção de Dados, as suas implicações nas organizações e a apresentação da aplicação 

NT RGPD que pretende simplificar a implementação do novo regulamento; 

 Capítulo 2: Apresenta o estado da arte, onde são descritas algumas aplicações 

existentes no mercado e no final é feita uma análise crítica das aplicações estudadas; 

 Capítulo 3: É definida a metodologia utilizada no desenvolvimento da aplicação, bem 

como as fases de desenvolvimento do projeto; 

 Capítulo 4: Faz uma apreciação da análise de requisitos, incluindo a análise de 

documentos normativos e legais, o diagrama de contexto, diagramas de casos de uso e 

ainda descrições de casos de uso; 

 Capítulo 5: São apresentadas as tecnologias e ferramentas utilizadas na conceção do 

projeto; 

 Capítulo 6: Descreve a implementação da solução proposta com algumas imagens dos 

resultados finais da conceção da aplicação; 

 Capítulo 7: São expostos os testes e validações que foram feitos na elaboração da 

aplicação; 

 Capítulo 8: São apresentadas as conclusões finais da conceção do projeto, bem como 

perspetivas de desenvolvimento que se pretendem efetuar no futuro.
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2 Estado da Arte 

Este capítulo apresenta o estudo efetuado sobre aplicações que tenham como finalidade 

ajudar as organizações a cumprir com o RGPD. O método utilizado foi através de pesquisas na 

internet, não limitando a procura por aplicações em língua portuguesa. Para a pesquisa foram 

utilizadas as seguintes palavras-chave: “plataforma online RGPD”, “auto-avaliação de 

cumprimento com o RGPD”, “gdpr online tool”, “gdpr online compliance”. 

A pesquisa revelou que ainda existem poucas aplicações disponíveis no mercado e das 

poucas que existem, a maioria apenas disponibiliza uma versão de avaliação. Houve também 

casos em que as aplicações deram erro ao efetuar o registo de avaliação, não se conseguindo 

por isso analisá-las (ex: ECOMPLY.io). Outras não se focam no cumprimento do RGPD como 

um todo, mas somente em tópicos específicos do mesmo. O critério adotado para a escolha das 

aplicações a serem estudadas, foi de que estas tinham que disponibilizar o máximo de 

funcionalidades possíveis, mas no mínimo tinham que obrigatoriamente ter um questionário de 

auditoria à organização, para que dessa forma se consiga avaliar em que ponto esta se encontra, 

no cumprimento da nova legislação.  

 A Tabela 1 elenca os resultados obtidos e as funcionalidades disponibilizadas pelas 

aplicações. 

 

Tabela 1: Aplicações relacionadas com o RGPD 

Nome da Aplicação Website da aplicação Resumo das funcionalidades disponibilizadas 

iubenda iubenda.com 
Gestão de documentação legal para o site ou app 

(cookies, Consentimentos) 

Auto-Avaliação de 

Alto Nível 
dlp.lcg.consulting 

Questionário de auditoria, com análise de resultados 

e dicas de implementação 

GDPR Form app.gdprform.io 
Gestão de formulários para exercer os direitos do 

titular de dados 

The Ultimate GDPR 

Quiz 
ultimategdprquiz.com 

Questionário de auditoria e apresentação de 

resultados 

GDPR Email Copy gdpremailcopy.com 
Templates de documentos legais para envio de 

notificações por email 

SGS GDPR gdpr.sgs.com 

Questionário de auditoria, com análise de resultados, 

dicas de implementação, adicionar colaboradores e 

atribuição de tarefas. Planos de ação e inventário de 

dados. 
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Depois de analisada a lista das funcionalidades disponibilizadas, foram selecionadas as 

aplicações que melhor correspondiam com os critérios previamente estabelecidos (número de 

funcionalidades). Desta forma as aplicações a serem estudadas com mais detalhe são a SGS 

GDPR e a DLP - LCG Consulting. Apesar das aplicações selecionadas apenas estarem 

disponíveis na versão de avaliação, o que as tornam muito limitadas, foram no entanto as que 

melhor corresponderam com os critérios impostos. 

 SGS GDPR 

A aplicação web SGS GDPR é disponibilizada pela empresa SGS, que desenvolve 

trabalhos na área de inspeção, verificação, testes e certificação (SGS, 2018). Esta aplicação foi 

analisada na versão de avaliação, na qual a maioria das funcionalidades disponíveis na versão 

paga estavam bloqueadas. O painel inicial da aplicação disponibiliza três menus sendo eles, o 

Questionário de Avaliação, o Plano de Ação e o Inventário de Dados. Apenas o primeiro 

disponibiliza dois temas desbloqueados dos 10 disponíveis, sendo eles Minhas Ações e 

Introdução. A Figura 1 mostra uma parte dos temas disponibilizados pelo questionário de 

avaliação. 

 
 

Figura 1: Ambiente de trabalho da aplicação SGS GDPR 

 

No tema Minhas Ações, são feitas quatro breves perguntas acerca da organização enquanto 

que no tema Introdução são disponibilizadas quatro perguntas acerca do responsável de 

proteção de dados da organização, onde incluiu informação acerca do progresso e a data limite 

para a implementação das tarefas. Em cada uma dessas quatro perguntas, pode-se verificar que 
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há uma recomendação relativamente à sua implementação, para que desta forma os utilizadores 

da aplicação, consigam ter uma melhor perceção do que trata a questão. É disponibilizada a 

opção de selecionar em que estado se encontra a organização em relação à questão abordada 

(Novo, Em curso, Concluído), bem como a possibilidade de atribuir a um determinado 

colaborador, uma tarefa para executar num determinado período de tempo. Além das 

funcionalidades referidas, ainda disponibiliza a opção de deixar um comentário e enviar 

documentos comprovativos relativos à implementação da tarefa em questão.  

Após esta análise, não se conseguiu obter mais informações da aplicação, uma vez que 

todas as restantes funcionalidades estão bloqueadas não revelando que matérias abordam, por 

se tratar de uma versão de avaliação. 

 DLP - LCG Consulting 

A aplicação web Auto-Avaliação de Alto Nível é propriedade da empresa DLP - LCG 

Consulting (Consulting, 2018), que desenvolve trabalhos na área da implementação do RGPD. 

A versão analisada é a de avaliação, a qual está limitada às funcionalidades de questionários 

sobre os temas de Dados pessoais, Dados sensíveis, Controlador de dados, Processador de dados 

e Processamento. Depois de respondido ao questionário, são apresentados os resultados e nos 

tópicos que não estejam em conformidade, são apresentadas sugestões de implementação. Por 

se tratar de uma versão de avaliação, mais nenhuma funcionalidade estava disponível para ser 

analisada. 

A Figura 2 mostra os resultados do questionário. 
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Figura 2: Resultados do questionário da DLP - LCG Consulting 

 

 Análise crítica às aplicações analisadas 

Ambas as aplicações de avaliação analisadas disponibilizam questionários de auditoria à 

organização para que se possa aferir em que ponto de conformidade esta se encontra, para além 

de sugestões de implementação. À parte disto, a SGS GDPR é sem dúvida a solução mais 

completa porque, além dos questionários, tem também a opção de adicionar colaboradores à 

aplicação para que estes executem as tarefas definidas pelo responsável de proteção de dados e 

lhes possam ser atribuídos prazos para a execução.  

Apesar de ambas disponibilizarem o essencial para a auditoria à organização, nenhuma delas 

mostra gráficos demonstrativos dos resultados obtidos do questionário, nem que procedimentos 

utilizar para a implementação das questões em que a organização não está devidamente em 

conformidade com a legislação. 
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3 Metodologia 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada no processo de desenvolvimento do 

projeto, bem como a carga horária disponibilizada para a sua conceção.  

 Processo de Desenvolvimento 

Para o desenvolvimento deste projeto foi utilizada uma adaptação da metodologia XP 

(Extreme Programming) pertencente ao desenvolvimento Ágil. A metodologia XP é uma forma 

de desenvolver software onde existe uma grande preocupação em equilibrar as variáveis do 

custo, tempo e qualidade do produto finalizado e é utilizada em projetos curtos (Sommerville, 

2018). Para que se consigam atingir os objetivos nesta metodologia, têm de ser considerados 

alguns princípios: retroalimentação rápida, simplicidade, mudanças incrementais, adaptação à 

mudança e trabalho de qualidade (Sommerville, 2018). A metodologia XP é focada em trabalho 

de equipa, com constantes reuniões com o cliente para avaliar os progressos do software em 

desenvolvimento. Neste caso, a adaptação que foi feita a esta metodologia, foi a de que não 

houve uma equipa a trabalhar, mas sim apenas uma pessoa a desenvolver o projeto e também 

que não houve necessidade de reuniões com o cliente, já que ele era também quem estava a 

implementar a aplicação. 

Para o desenvolvimento do projeto foram feitos levantamento de requisitos, estudo de 

normas e legislações internacionais, reuniões com o professor orientador José Carlos Fonseca, 

bem como com a Encarregada de Proteção de Dados Ana Martins.  

Foram analisados os controlos de segurança que se encontram descritos no ISO/IEC 

27002:2005 associados à norma internacional ISO/IEC 27001:2005, que especifica os 

requisitos para estabelecer, implementar, monitorizar e melhorar a gestão da segurança da 

informação (ISO, 2018). Foi também estudado o Regulamento Geral de Proteção de Dados, 

para que a conceção da aplicação estivesse em conformidade com as novas regras impostas 

(eur-lex.europa.eu, 2018). Assim sendo, o processo de desenvolvimento do software foi divido 

em quatro fases: 

1. Levantamento de requisitos – foram analisados quais os objetivos a ter em conta no 

desenvolvimento da aplicação, os controlos da norma internacional ISO/IEC 27002:2005 

relacionados com a conceção da mesma, e também estudada a legislação do RGPG para 

que tudo estivesse em conformidade com o novo regulamento. Foram também realizadas 
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reuniões com o professor orientador para definir uma estratégia para o desenvolvimento 

do projeto; 

2. Negociação de requisitos – foram feitas reuniões e troca de comunicações com o 

professor orientador e com a encarregada de proteção de dados para definir quais os 

requisitos indispensáveis à conceção da aplicação; 

3. Protótipos – ao longo do desenvolvimento da aplicação, foram elaborados os protótipos 

do sistema de autenticação e das funcionalidades para o RGPD; 

4. Testes de software – à medida que se iam desenvolvendo as funcionalidades, estas eram 

imediatamente testadas para comprovar o seu bom funcionamento, evitando desta forma 

que se fossem acumulando falhas ao longo do desenvolvimento da aplicação. No final 

da conceção, foram novamente elaborados testes a todas as funcionalidades para 

garantir que o produto se encontrava apto a ser utilizado.   

A Figura 3 mostra o modelo em espiral com as quatro fases do processo e respetivas 

intervenções. 

 

 

Figura 3: Modelo espiral das fases do projeto 
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 Mapa de Gantt 

A Figura 4 mostra o mapa de Gantt onde estão discriminadas e calendarizadas as atividades 

efetuadas ao longo da conceção do projeto.  

Na primeira fase foram levantados os requisitos necessários para o desenvolvimento do 

projeto, bem como o estudo das normas internacionais de segurança e da legislação do RGPD. 

Na fase da negociação de requisitos, estão englobadas as reuniões tanto com o professor 

orientador como com a encarregada de proteção de dados, para definir as estratégias e 

orientações no desenvolvimento do projeto. Na fase dos protótipos está incluída toda a conceção 

da aplicação, desde os primeiros protótipos até ao produto final. Na última fase, estão 

representados os testes que foram sido feitos paralelamente à conceção da aplicação, isto porque 

à medida que se iam desenvolvendo as funcionalidades da aplicação, estas eram imediatamente 

testadas, para garantir o seu correto funcionamento. No final foi testada a aplicação na sua 

totalidade, para garantir que estava finalizada e apta a ser utilizada. 

 

 
 

Figura 4: Mapa de Gantt das atividades realizadas 

 

A Tabela 2 mostra a distribuição da carga horária, disponibilizada para a conceção do 

projeto. 

 
Tabela 2: Distribuição de carga horária pelas fases do projeto 

Fase do projeto Carga horária (horas) 

Levantamento de Requisitos 112 

Negociação de Requisitos 27 

Protótipos 159 

Testes de Software 41 

Totais: 339 
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4 Análise de Requisitos 

Desde o início do planeamento do projeto que ficou estabelecido que a aplicação seria 

construída de raiz para se perceber como é estruturada uma aplicação web desde a sua conceção, 

que desafios traz no seu desenvolvimento, que questões de segurança têm de ser analisadas e 

como distribuir as permissões e tarefas pelos vários atores da aplicação.  

A conceção desta aplicação foi dividida em duas fases, em que na primeira foi 

desenvolvido o sistema de segurança e na segunda as funcionalidades relativas ao apoio à 

implementação do RGPD. 

Para a implementação da primeira fase, foram estudados os controlos da norma 

internacional ISO/IEC 27002:2005 juntamente com a legislação do RGPD, para que tudo 

ficasse em conformidade com os padrões internacionais de segurança e proteção de dados. 

Relativamente a ambos os documentos, apenas foram abordados os tópicos que estavam 

diretamente relacionados com este tipo de projeto. Esses tópicos estão analisados com detalhe 

no item 6.3. É de salientar que o RGPD vem reforçar que o compromisso da segurança e da 

proteção dos dados pessoais, tem de ser tido em conta desde a fase de planeamento de qualquer 

projeto. Assim sendo, neste projeto foi dada uma especial atenção a todo o planeamento do 

sistema de segurança e proteção da informação. 

Para a segunda fase foram analisadas quais as ferramentas e funcionalidades seriam 

necessárias e fundamentais para o apoio à implementação do novo regulamento nas 

organizações. 

 Requisitos funcionais 

Os requisitos funcionais definem as funcionalidades do sistema que está a ser 

implementado. Após o estudo das normas internacionais de segurança, da legislação do RGPD, 

de reuniões com o professor orientador e aconselhamento de uma Encarregada de Proteção de 

Dados (EPD), foram então definidos os requisitos funcionais para o desenvolvimento da 

aplicação, sendo eles o sistema de segurança e as funcionalidades para a implementação do 

RGPD. Ambos os requisitos são abordados de seguida: 
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 Sistema de Segurança: 

o Registo dos Acessos à Aplicação – Guardar todos os registos dos acessos dos 

utilizadores na aplicação, sejam eles bem-sucedidos ou não. É aplicado o controlo 

11.5.1 do ISO/IEC 27002:2005 e das alíneas 30) e 49) do RGPD; 

o Recuperar Password – Funcionalidade que permite recuperar a password dos 

utilizadores. É aplicado o controlo 11.5.3 do ISO/IEC 27002:2005 e da alínea 64) do 

RGPD; 

o Grupos de Utilizadores – Dentro da aplicação todos os utilizadores estão associados 

a pelo menos um grupo de utilizadores. Esses grupos são distinguidos pelas 

permissões que têm dentro da aplicação. Por omissão a aplicação dispõe de três 

grupos, sendo eles: Administrativos, Organizações e Colaboradores. São aplicados 

os controlos 11.2.4 e 11.6.1 do ISO/IEC 27002:2005 e da alínea 83) do RGPD); 

o Permissões às Páginas – Funcionalidade para atribuir as permissões CRUD (Create, 

Read, Update e Delete) aos grupos dos utilizadores em relação às páginas da 

aplicação, garantindo assim que apenas os utilizadores autorizados acedem às 

páginas que lhes são permitidas. São aplicados os controlos 11.2.4 e 11.6.1 do 

ISO/IEC 27002:2005 e da alínea 83) do RGPD); 

o Proteção dos dados privados – Encriptar todos os dados privados que sejam 

relativos aos utilizadores e que os possam identificar (ex: nome, morada, contacto, 

email ou endereço IP (Internet Protocol)). São aplicados os controlos 11.5.1 e 11.5.2 

do ISO/IEC 27002:2005 e das alíneas 83) e 87) do RGPD;  

o Sistema de Notificações de Segurança – Sempre que existam ações relevantes de 

notificação, o sistema notificará o utilizador através de email para tais ações (ex: 

ativar conta, recuperação de password ou registo de utilizador); 

 

 Funcionalidades para o RGPD: 

o Registo de Organizações – Onde as organizações criam uma conta para poder 

utilizar a aplicação. Quem deve fazer o registo é o responsável da organização ou o 

seu responsável de proteção dados. São aplicados os controlos 11.2.1, 11.2.4, 11.5.1, 

11.5.2, 11.5.3, 11.6.1 e 12.2.1 do ISO/IEC 27002:2005 e das alíneas 1), 2), 28), 32), 

78) e 83) do RGPD; 
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o Questionários – Recurso para efetuar auditorias à organização para assim se analisar 

em que ponto esta se encontra no cumprimento do RGPD. Os questionários incluem 

as perguntas, respostas predefinidas e dicas de implementação relativamente às 

perguntas. No final apresenta os resultados obtidos. São aplicados os controlos 

11.2.4, 11.5.1, 11.5.2 e 11.5.5 do ISO/IEC 27002:2005; 

o Apresentação de Resultados – Apresenta aos utilizadores autorizados (responsável 

da proteção de dados) os resultados dos questionários efetuados ao longo do tempo, 

para que dessa forma se perceba qual a evolução da implementação do regulamento 

na organização. São aplicados os controlos 11.2.4, 11.5.1, 11.5.2 e 11.5.5 do ISO/IEC 

27002:2005; 

o Registar Colaboradores – Funcionalidade para adicionar colaboradores à 

organização, para posteriormente lhe serem atribuídas tarefas para realizar. Tarefa 

que é realizada pelo responsável de proteção de dados. São aplicados os controlos 

11.2.1, 11.2.4, 11.5.1, 11.5.2, 11.5.3, 11.5.5, 11.6.1 e 12.2.1 do ISO/IEC 27002:2005 

e das alíneas 1), 2), 28), 32), 78) e 83) do RGPD; 

o Atribuir Tarefas – Funcionalidade disponibilizada aos responsáveis de proteção de 

dados para atribuírem tarefas aos seus colaboradores, à medida que vão respondendo 

às perguntas do questionário. São aplicados os controlos 11.2.4, 11.5.1, 11.5.2, 

11.5.5, 11.6.1 e 12.2.1 do ISO/IEC 27002:2005 e das alíneas 32) e 49) do RGPD; 

o Responder a Tarefas – Sempre que os responsáveis de proteção de dados atribuem 

tarefas aos colaboradores, estes têm a opção de responder a tais tarefas, informando-

os assim em que ponto se encontra a execução da tarefa. São aplicados os controlos 

11.2.4, 11.5.1, 11.5.2, 11.5.5, 11.6.1 e 12.2.1 do ISO/IEC 27002:2005 e das alíneas 

32) e 49) do RGPD; 

o Adicionar Grupos de Perguntas e Perguntas – o sistema permite a adição de 

grupos de perguntas e perguntas ao questionário, para que desta forma se possam 

atualizar os conteúdos. Esta tarefa apenas pode ser realizada pelos administrativos 

(grupo de utilizadores que gerem as funcionalidades do sistema), isto porque tanto 

os grupos de perguntas como as perguntas do questionário, são disponibilizados para 

todas as organizações. São aplicados os controlos 11.2.4, 11.5.1, 11.5.2, 11.5.5, 

11.6.1 e 12.2.1 do ISO/IEC 27002:2005. 
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 Requisitos não funcionais 

Os requisitos não funcionais do projeto são aqueles que estão relacionados com a utilização 

da aplicação, tais como a usabilidade e a acessibilidade. 

 Usabilidade 

É pretendido que a aplicação seja de fácil utilização e o mais intuitiva possível para que 

seja minimizada a complexidade que o tema do RGPD representa hoje em dia nas organizações. 

Ser uma aplicação responsiva foi desde logo um requisito inicial, porque atualmente a maioria 

dos portugueses acede à internet através de dispositivos móveis (ANACOM, 2018). Sempre 

que possível, é fulcral dispor as funcionalidades de forma acessível, sem que o utilizador tenha 

que as andar à procura delas dando-lhe a sensação de andar “perdido” dentro da aplicação. 

Manter um aspeto limpo e evitar que a informação disponibilizada seja em demasia em cada 

página, é outra prioridade a ter em conta. Os resultados dos testes efetuados, encontram-se no 

capítulo 7. 

 Acessibilidade 

A internet é fundamentalmente projetada para funcionar para todo o tipo de pessoas 

independentemente das suas capacidades, do tipo de hardware ou software que usam, do idioma 

ou localização. Quando a internet consegue atingir esses objetivos, eliminando as barreiras da 

comunicação entre as pessoas com as mais diversificadas limitações sejam elas, auditivas, de 

movimento, visão ou cognitivas, então poder-se-á dizer que ela é acessível (W3C, 2018). Para 

cumprir com as regras de acessibilidade há que ter em atenção a alguns tópicos: 

 Idioma definido na página – As páginas devem de definir a língua do site no HTML; 

 Textos alternativos nas imagens – Todas as imagens devem ter o atributo "alt" ou 

seja, definido um texto alternativo que descreva a imagem de uma forma breve e 

percetível;  

 Site Adaptável - Criar conteúdo que possa ser apresentado de diferentes maneiras 

e simplificado, sem que com isso comprometa a sua informação ou estrutura; 

 Legibilidade – A utilização dos cabeçalhos (<h1 ... <h6>), parágrafos <p> ou 

listagens (<ol>, <ul>) servem para estruturar os conteúdos dentro da página. Dessa 

forma permitem criar uma hierarquia no documento, fazendo com que seja de fácil 

interpretação; 
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 Contraste adequado – Tanto os textos como as imagens devem de ter contrastes 

adequados para que a informação consiga ser percetível;  

 Formulários – Todos os campos de preenchimento de um formulário, devem de ter 

a sua própria etiqueta identificativa (label). 

Os resultados dos testes efetuados, encontram-se demonstrados no capítulo 7Verificação e 

Validação 

 Diagrama de contexto 

O diagrama de contexto é composto por fluxos de dados que mostram as interfaces entre o 

sistema e as entidades externas. É uma forma de representar o objeto de estudo, o projeto e sua 

relação ao ambiente envolvente. Na Figura 5 estão também representadas funcionalidades que 

não foram implementados, sendo elas: “Adicionar, Alterar ou Inativar Tarefas” do ator 

Responsável Organização/EPD e a funcionalidade “Responder a Tarefa” do ator Colaborador. 

A Figura 5 mostra o diagrama de contexto com as interações entre os atores e a aplicação.  

 

 
 

Figura 5: Diagrama de Contexto 
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 Atores da aplicação 

Na aplicação há a interação de três atores. Um deles é o Administrativo que tem como 

funções, a gestão da aplicação que passa pela gestão de permissões dos grupos às páginas e da 

gestão de perguntas do questionário do RGPD. O outro ator é o responsável da proteção de 

dados da organização e tem como funções responder ao questionário, para avaliar o estado da 

organização no cumprimento do RGPD, e de inserir colaboradores à aplicação para lhes atribuir 

tarefas. Por fim o ator Colaborador tem como função responder às tarefas, que lhes são 

atribuídas pelo responsável da proteção de dados. 

A Tabela 3 mostra os atores da aplicação e quais os casos de uso em que cada um participa.  

 

Tabela 3: Atores e respetivos Casos de Uso 

Atores Casos de uso 

Administrativo 

 Consultar ou alterar permissões dos grupos às 

páginas da aplicação; 

 Inserir, alterar ou inativar grupos de perguntas do 

questionário; 

 Inserir, alterar ou inativar perguntas do questionário; 

 Recuperar Password; 

Responsável da Proteção de 

Dados da Organização 

 Registar Organização; 

 Responder ao Questionário; 

 Adicionar, alterar ou inativar tarefas; 

 Adicionar ou Inativar colaboradores da Organização; 

 Criar tarefas para execução; 

 Recuperar Password; 

Colaborador 
 Responder as tarefas que lhes foram atribuídas pelo 

responsável da proteção de dados da organização. 
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 Diagrama de Casos de Uso 

Um diagrama de casos de uso permite ver, de uma forma prática, as interações que cada 

ator da aplicação vai ter com as funcionalidades da mesma. A 

Figura 6 mostra as interações dos atores perante a aplicação. De salientar que há dois casos 

de uso fora da fronteira, porque se tratarem de duas funcionalidades não implementadas no 

projeto: a criação de tarefas e a resposta a tais tarefas. Estas funcionalidades não foram 

implementadas, por motivo de limitação de tempo disponível para a concretização do projeto. 

Esta limitação deveu-se na generalidade, ao tempo que foi despendido para a implementação 

dos controlos de segurança da norma internacional ISO/IEC 27002:2005. 

 
Figura 6: Diagrama de Casos de Uso 

 Descrição dos Casos de Uso 

As descrições de casos de uso mostram a sequência de passos necessários, que um ator 

realiza para completar um processo. Na descrição de um caso de uso pressupõe-se que estão 

reunidas todas as condições para que tudo corra bem (cenário principal). Porém nem sempre tal 

acontece, daí que tenham de ser descritas situações alternativas, ou seja, cenários alternativos. 
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São aqui apresentados os Casos de Uso principais, estando os secundários no Anexo C - Casos 

de Uso (secundários). 

 Responder a Questionários 

Este caso de uso descreve o processo de Responder a Questionários que tem como função 

o responsável da proteção de dados da organização, responder a questões acerca dos vários 

pontos relativos ao RGPD, para que desta forma se apure em que ponto se encontra a 

organização no cumprimento do regulamento. 

 

Tabela 4: Descrição do caso de uso “Responder a Questionários” 

Nome Responder a Questionários 

Objetivo O ator responde a questionários 

Prioridade Alta 

Pré-Condição Login válido 

Cenário  

Principal 

1) O ator seleciona a opção “Responder a Questionário”; 

2) O sistema mostra a página para escolher o Grupo de Perguntas do 

Questionário; 

3) O ator seleciona o Grupo de Perguntas; 

4) O sistema mostra a primeira pergunta relativa ao grupo selecionado; 

5) O ator seleciona uma resposta das várias apresentadas e pressiona o 

botão “Pergunta Seguinte”; 

6) O sistema mostra as perguntas até que cheguem ao fim; 

7) O ator responde às perguntas até que estas cheguem o fim e no final 

clica no botão “Ver resultados”; 

8) O sistema mostra os resultados obtidos; 

9) O ator pressiona o botão “Fechar” para voltar ao menu de perguntas. 

Cenário 

Alternativo 

3) a) O ator clica no botão “Cancelar” e sai da página de escolha do 

grupo de perguntas do questionário; 

5) a) O ator clica no botão “Sair” e sai da questão e volta à pagina inicial 

de escolha do grupo de perguntas; 

4) b) O ator não responde à questão e o sistema não avança; 
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7) a) O ator clica no botão “Sair” e sai da questão e volta à pagina inicial 

para escolher o grupo de perguntas; 

Pós-condição Não tem 

Casos de teste 

 Verificar se ao tentar avançar para a pergunta seguinte sem se ter 

respondido à pergunta atual, se o sistema dá uma mensagem de erro; 

 

 Inserir Perguntas ao Questionário 

Este caso de uso descreve o processo de inserção de perguntas ao questionário de auditoria. 

Este é um processo que só pode ser realizado apenas por um Administrativo, uma vez que as 

perguntas estão disponíveis para todas as organizações registadas na aplicação. 

 

Tabela 5: Descrição do caso de uso “Inserir Perguntas ao Questionário” 

Nome Inserir perguntas ao Questionário 

Objetivo O ator adiciona perguntas ao questionário 

Prioridade Alta 

Pré-Condição Login válido 

Cenário  

Principal 

1) O ator seleciona a opção “Perguntas”; 

2) O sistema mostra a página com os Grupos de Perguntas; 

3) O ator clica no botão “Adicionar Pergunta” no grupo pretendido; 

4) O sistema mostra o formulário para se inserir a pergunta; 

5) O ator preenche o formulário e clica no botão “Gravar”; 

6) O sistema mostra a página com os Grupos de Perguntas e uma 

mensagem de sucesso. 

Cenário 

Alternativo 

5) a) O ator clica no botão “Voltar” e sai da página de inserção da 

pergunta; 

5) b) O ator não preenche os campos obrigatórios e o sistema mostra 

uma mensagem de erro; 

Pós-condição Não tem 



NT RGPD 

22 

Casos de teste 

 Verificar se ao se tentar inserir uma pergunta sem se terem 

preenchidos os campos obrigatórios, se é mostrada uma mensagem 

de erro. 

 

 Modelo E-R 

A Figura 7 mostra o modelo E-R (Entidade Relacionamento) da aplicação NT RGPD. Este 

modelo representa de forma abstrata, a estrutura que terá a base de dados da aplicação. De 

realçar que as tabelas do sistema de autenticação estão identificadas com o prefixo “sys_” e 

com o fundo de cor azul, enquanto que as tabelas relacionadas com o RGPD não têm prefixo. 

Isto foi decidido ser desta forma porque o sistema de autenticação foi pensado para poder ser 

integrado noutro tipo de aplicações, e assim as tabelas que lhe pertencem são facilmente 

identificadas. 

 

 
Figura 7: Modelo E-R da base de dados 
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 Dicionário de Dados 

Apenas com o Modelo ER não é possível recolher todas as informações necessárias para 

que seja feita uma acertada implementação do projeto, isto porque não descreve com pormenor 

os seus vários componentes (Entidades, Atributos e Relacionamentos). Assim o Dicionário de 

Dados veio colmatar essa necessidade, tendo como função descrever com pormenor todos os 

componentes incluídos no modelo ER (Fonseca, 2018). O dicionário de dados é apresentado no 

Anexo D - Dicionário de Dados.
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5 Tecnologias e Ferramentas utilizadas 

Neste capítulo são apresentadas as tecnologias e ferramentas utilizadas no 

desenvolvimento do projeto.  

 Tecnologias 

Aqui são descritas as tecnologias e onde estas foram utilizadas para a concretização do 

projeto. 

 Apache 

O Apache é um dos mais conhecidos servidor web nos tempos que decorrem (Netcraft, 

2018), uma vez que a maioria dos sites que se encontram na internet utiliza esta tecnologia open 

source.  

 Linguagem PHP 

O PHP (PHP Hypertext Preprocessor), é uma linguagem script de programação open 

source, que atua do lado do servidor e que é uma das mais utilizadas nos dias de hoje na 

conceção de aplicações web (PHP, 2018). É uma linguagem que ficou muito popular porque 

pode ser embutida no HTML e por ser bastante intuitiva de aprender e com um vasto leque de 

manuais disponíveis na internet. 

 A adoção desta linguagem neste projeto deveu-se a vários fatores tais como, ser muito 

intuitiva e de fácil aprendizagem, fácil integração no HTML e na interação com bases de dados 

MySQL e por fim porque há muita informação acerca da mesma, por se tratar de uma linguagem 

muito popular.  

 HTML 5 

O HTML (HyperText Markup Language), é uma linguagem interpretativa, que atua do lado 

do cliente e que é a na generalidade a base das aplicações web (Mozilla, 2018). Para criar um 

documento HTML basta ter um editor sem qualquer outro tipo de aplicativo. É estruturado com 

tags, as quais são interpretadas pelos browsers para assim conseguirem apresentar o 

documento.  

O HTML 5 é a linguagem base das páginas desenvolvidas na aplicação, juntamente com o 

PHP. 
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  CSS 3 

O CSS (Cascading Style Sheets) é a linguagem que aplica estilos aos elementos do HTML 

(cores, fontes, fundos, animações, entre muitos outros) e como estes devem ser mostrados nos 

browsers (Schools, 2018).  

Apesar de se ter utilizado a framework Bootstrap para a criação da estrutura das páginas da 

aplicação, recorreu-se ao CSS3 para se efetuarem estilizações personalizadas. 

 Javascript 

O Javascript é uma linguagem de programação do lado cliente, ou seja, é processada pelo 

próprio browser. Com o Javascript podemos criar efeitos especiais nas nossas páginas web, 

além de podermos proporcionar uma maior interatividade com os utilizadores. O Javascript é 

uma linguagem orientada a objetos, ou seja, ela trata todos os elementos da página como objetos 

distintos, facilitando a tarefa da programação (developer.Mozilla, 2018).  

O Javascript foi principalmente utilizado para efetuar as verificações e validações dos 

campos dos formulários.  

 MySQL 

O MySQL (Oracle, 2018) é um sistema de base de dados relacional open source, 

desenvolvido para Linux e é baseado na linguagem SQL (Structured Query Language). Tornou-

se bastante popular devido à integração com o PHP, uma vez que a maioria dos sites na internet, 

usam base de dados MySQL e a linguagem PHP. É bastante intuitivo de usar por causa da sua 

e simplicidade e da sua interface gráfica. A principal característica que o destaca, é a sua 

velocidade proporcionada pela sua implementação leve, porque não inclui na totalidade o 

suporte às instruções SQL. 

Foi escolhida a tecnologia MySQL para a base de dados do projeto uma vez que esta é de 

fácil integração com o PHP.  

 Ferramentas 

Para a conceção de um projeto não se precisam apenas de tecnologias, mas também de 

ferramentas que apoiem durante o desenvolvimento. Sem estas ferramentas a concretização 

deste projeto não teria sido possível. 
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 XAMPP 

A ferramenta XAMPP (Apache Friends, 2018) foi o suporte do desenvolvimento deste 

projeto, uma vez que esta já incluiu as tecnologias necessárias para a conceção da aplicação. 

Estamos a falar do servidor web Apache, base de dados MySQL, linguagem de programação 

PHP e o sistema de gestão de base de dados PHP MyAdmin. 

A utilização desta ferramenta deve-se ao facto de esta, já incluir as tenologias necessárias 

para a conceção do projeto, evitando assim que se tivessem que instalar individualmente. 

 PHP MyAdmin 

O phpMyAdmin (phpmyadmin, 2018) é também uma ferramenta open source desenvolvida 

em linguagem PHP, que tem como função gerir base de dados em MySQL. Com uma interface 

gráfica, é uma ferramenta intuitiva e de grande utilidade, na qual se podem criar e remover base 

de dados, criar, alterar e remover tabelas e dados, executar comandos SQL, entre muitas outras 

funcionalidades.   

 Bootstrap 

O Bootstrap (Bootstrap, 2018) é uma framework web open source vocacionada para o 

desenvolvimento de sites e aplicações web. É baseado em HTML e CSS e disponibiliza uma 

grande variedade de componentes pré estilizados, (layouts, formulários, tabelas, botões, etc.) 

que já são responsivos, ou seja, que se adaptam aos mais diversos tipos de dispositivos. É uma 

ferramenta que facilita a vida de quem desenvolve aplicações para web.  

Foi utilizada esta framework para a criação da estrutura da aplicação facilitando o 

desenvolvimento da mesma, uma vez que com os seus componentes estilizados e responsivos, 

a sua integração foi mais rápida e eficaz.  

 PHP Mailer 

A biblioteca PHP Mailer (github.com, 2017) é a mais utilizada para quem precisa de enviar 

emails nas aplicações web. Apesar do PHP ter uma função para o envio de emails, esta é 

bastante limitada, não permitindo o envio de anexos baseados em html e a formatação correta 

de email é bastante difícil.  

Como a biblioteca PHP Mailer é de fácil utilização, mais completa e com suporte a SSL, 

optou-se então por usá-la no projeto como servidor de envio de emails. Foi utilizada para o 

envio das notificações de segurança entre a aplicação e os utilizadores.  
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 CKEditor 

O CKEditor (CKEditor Ecosystem, 2017) é um editor de texto HTML gratuito e open source 

muito popular devido ao seu uso nativo em vários CMS, como o Drupal, Joomla, PHP Nuke, 

entre outros. A sua fácil integração juntamente com as várias opções de estilização dos textos, 

faz com que seja muito utilizado.  

Foi utilizado no projeto para se conseguir estilizar alguns campos dos formulários da 

aplicação, sem ter que se recorrer ao código (ex: dar ênfase em certas partes dos textos das 

atividades, relativas às perguntas do questionário).  

 MySQL Workbench 

O MySQL Workbench (Oracle, 2018), é um software open source da Oracle que permite 

desenhar e administrar bases de dados MySQL entre muitas outras funções. 

Recorreu-se a este software porque como se está a utilizar uma base de dados MySQL da 

Oracle, fazia todo o sentido utilizar uma ferramenta desenvolvida pela mesma empresa.  

 Microsoft Visual Studio Code 

O Visual Studio Code (Visual Studio Code, 2018) foi o IDE (Integrated Development 

Environment) escolhido para ambiente de programação no desenvolvimento da aplicação.  

 Krita 

O software de edição de imagens Krita (Krita, 2018) foi o escolhido para tratar e preparar as 

imagens da aplicação e por se tratar de um software open source, muito intuitivo e de fácil 

utilização. O seu ambiente de trabalho é bastante descomplicado, mas, no entanto, também 

muito poderoso por disponibilizar muitas ferramentas.  
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6 Implementação 

Neste capítulo é descrito o desenho da aplicação na sua generalidade, bem como a fase da 

sua implementação, onde são abordados os algoritmos, a sua estrutura, que mecanismos de 

segurança foram aplicados, a sua usabilidade e acessibilidade.  

Para a concretização do projeto, o planeamento foi assente em duas fases distintas, sendo 

a primeira o sistema de segurança e proteção de dados dos utilizadores no sistema, onde foram 

implementados alguns dos controlos da norma internacional ISO/IEC 27002:2005 (ver quais 

em 6.3.1) em paralelo com a legislação do RGPD. Na segunda fase, foram implementadas todas 

as funcionalidades relativas à auditoria do RGPD nas organizações. 

Dentro da aplicação operam três grupos de utilizadores, sendo eles os administrativos, 

organizações e colaboradores, em que cada grupo tem os seus próprios privilégios na interação 

com as páginas da aplicação. Todos os grupos do sistema dispõem de funcionalidades comuns 

entre eles, como de alteração dos dados de perfil, alteração de password e ainda a consulta ao 

registo dos seus acessos ao sistema. Os administrativos fazem a gestão das funcionalidades do 

sistema que estão disponíveis para todas as organizações, nomeadamente a consulta, criação ou 

alteração de novos grupos de perguntas, consulta, criação ou alteração de perguntas, consultas 

e alteração das permissões dos grupos de utilizadores e ainda a alteração de configurações do 

sistema, tal como alterar o número de tentativas falhadas permitidas na autenticação, intervalos 

de tempo em que os utilizadores são obrigados a alterar as suas passwords ou ainda o tempo 

em que é possível uma sessão ficar inativa. Para garantir os direitos de privacidade, os 

administrativos não conseguem aceder a quaisquer dados dos utilizadores da aplicação, daí 

estarem limitados apenas às funções supra descritas. Quanto ao grupo das organizações, estes 

conseguem aceder às funcionalidades de consultar e responder ao questionário, consultar, 

adicionar ou inativar colaboradores e consultar, adicionar ou inativar tarefas (pontos 1, 2, 3 e 5 

dos objetivos). Por fim, o grupo dos colaboradores apenas podem consultar e responder às 

tarefas que lhes foram atribuídas pelo responsável de proteção de dados da organização (ponto 

5 dos objetivos). 

A aplicação disponibiliza um questionário para se efetuar uma auditoria à organização, 

para desta forma se analisar em que ponto esta se encontra relativamente ao cumprimento do 

atual regulamento (ponto 3 dos objetivos). O questionário é composto por vários grupos de 

perguntas, relativos ao tipo de pontos a verificar, pontos esses como, Pesquisa e Identificação 

de Dados pessoais, Consentimento dos titulares dos dados, Documentação e Registo de 

atividades de tratamento ou Auditorias internas de avaliação. Inicialmente são disponibilizados 
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ao todo 12 grupos de perguntas (podendo a qualquer altura serem acrescentados), em que cada 

grupo tem uma série de perguntas associadas. Para cada pergunta há três possíveis respostas 

(implementado, parcialmente implementado ou não implementado) em cada uma delas tem uma 

pontuação associada, sendo dois, um e zero valores respetivamente. Na página da pergunta, é 

ainda disponibilizada qual a atividade que deve ser desempenhada para se poder estar em 

conformidade. Quando algo não está em conformidade, há a possibilidade de atribuição de 

tarefas aos colaboradores da organização, para que estes auxiliem na implementação das 

obrigações legais (ex: quais as medidas de segurança adotadas para os dados em papel). Estes 

colaboradores são previamente adicionados à organização através do seu responsável de 

proteção de dados. No final de respondido o questionário, o sistema calcula a pontuação das 

respostas obtidas, e apresenta os resultados das três respostas na forma de gráfico (ponto 4 dos 

objetivos). O sistema disponibiliza ainda a opção da realização de questionários ao longo 

tempo, para que assim possa ser feita uma análise temporal, da evolução da implementação do 

regulamento.  

A ferramenta apache Xampp foi o suporte do desenvolvimento deste projeto, uma vez que 

esta já incluiu as tecnologias necessárias para a conceção da aplicação (servidor web, PHP e 

base de dados MySQL). Para a conceber a programação, foi utilizado o IDE Microsoft Visual 

Studio Code. O planeamento e arquitetura da base de dados foi feito através da ferramenta da 

Oracle, o MySQL Workbench.  

A conceção da aplicação é feita em HTML e na linguagem de programação PHP com 

recurso a Javascript. Para o layout das páginas foi utilizada principalmente a framework 

Bootstrap, uma vez que já dispõe de componentes pré feitos, estilizados, responsivos e de fácil 

integração. É ainda utilizado o CSS para personalização das variadas páginas. O 

armazenamento dos dados, ficou a cargo da base de dados MySQL.  

 Estrutura da aplicação 

A estrutura refere-se ao modo como estão organizadas as pastas e ficheiros dentro da 

aplicação. A Figura 8 mostra a estrutura, as pastas, ficheiros e respetivas permissões dos grupos 

de utilizadores no sistema. 
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Figura 8: Estrutura da aplicação e respetivas permissões 

 

Como os três tipos de utilizadores (administrativos, organizações e colaboradores) têm 

privilégios distintos de acesso à área reservada, também as suas permissões tiveram que ser 

distinguidas. A Figura 8 mostra três áreas de permissões, dentro da área reservada, sendo elas:  

 Administrativos – páginas que apenas os administrativos têm acesso e que têm 

privilégios de consultar e editar permissões dos grupos dos utilizadores, consultar ou 

adicionar perguntas e grupos de perguntas; 

 Organizações – páginas que apenas os responsáveis de proteção de dados das 

organizações têm acesso, para executarem tarefas de consultar e/ou responder ao 

questionário e adicionar e/ou remover colaboradores à aplicação;  

 Colaboradores – apesar dos colaboradores conseguirem aceder à área reservada, estes 

não desempenham nenhuma ação dentro da aplicação, uma vez que as funcionalidades 

que lhes são designadas (responder a tarefas propostas pelos responsáveis de proteção 
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de dados) não foram implementadas, como mostra o diagrama de casos de uso, 

representado na alínea 4.5. 

Para além destas restrições, há páginas que estão disponíveis para todos os utilizadores 

autenticados no sistema, nomeadamente a de consultar e alterar o perfil, alterar password e 

analisar a atividade dos acessos do utilizador no sistema reservado. 

Os nomes das pastas da aplicação são comuns, tanto na área reservada como na área pública 

e têm o seguinte significado: 

 css – pasta que contém as folhas de estilo; 

 fonts – pasta com os tipos de letra utilizados pelo Bootstrap; 

 images – pasta onde ficam guardadas as imagens; 

 includes – pasta onde ficam guardadas as bibliotecas e ficheiros de configuração;  

 js – pasta onde ficam guardados os ficheiros do Javascript. 

 Algoritmos 

Os algoritmos são uma sequência de passos que conduzem à resolução de um problema 

(Wilf, 1994). Neste tópico são descritos os algoritmos relativos às funcionalidades que 

englobem complexidade relevante ou então, que mereçam atenção na descrição dos passos 

utilizados para a sua implementação. São descritos os algoritmos para o Registo da organização, 

Responder a Questionário, Autenticação de utilizadores e Recuperar password. 

 Registo da Organização 

Este algoritmo mostra quais os passos a serem executados para que uma organização 

consiga efetuar o seu registo na aplicação com sucesso.  

A Figura 9 mostra o resultado final da página de registo da organização. 
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Figura 9: Layout da página de "Registo da Organização" 

 

A Figura 10 mostra o fluxograma do algoritmo, desde que o utilizador coloca os seus dados 

no formulário inicial, até ao fim do processo do registo. 
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Figura 10: Fluxograma do algoritmo "Registo de Organização" 
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Interpretação dos pontos do Algoritmo 

 

1. Início do Registo: O utilizador clica no botão “Criar Conta”; 

2. Introdução de Dados: O utilizador preenche os campos do formulário e o sistema 

valida-os à medida que são preenchidos.  

3. Campos válidos? Os campos de preenchimento obrigatórios estão devidamente 

preenchidos, contêm o tipo de dados esperado ou estão no formato correto? 

 SIM: O sistema avança para o ponto 4; 

 NÃO: O sistema mantém o utilizador na página de introdução de dados (ponto 2); 

4. Email ou NIF já existem? O email ou NIF a registar já se encontram registados no 

sistema? 

 SIM: É mostrada uma mensagem generalista a informar o utilizador que ou o email 

ou NIF já se encontram registados no sistema e mantém o utilizador na página de 

introdução de dados (ponto 2);  

 NÃO: O sistema avança para a instrução 5; 

5. Bloco de Instruções: Este bloco é constituído pelas seguintes instruções: 

1. É mostrada uma mensagem de sucesso e informa o utilizador que dispõe de dois 

dias para ativar a conta; 

2. É gerado um token para identificar a organização; 

3. É calculada a data em que o token irá perder a validade (dois dias); 

4. O sistema insere os dados na base de dados; 

5. O sistema envia uma notificação por email para que seja ativada a conta. Desta 

forma é garantida a identidade do titular do email registado (sistema de registo a 

dois passos). 

6. Ativa conta dentro do tempo de validade? Para ativação da conta são dados dois dias 

a partir do dia de registo para que se ative a conta. Se ao tentar ativar a conta, esta 

encontra-se dentro do prazo estabelecido?  

SIM: O sistema avança para o ponto 8; 

NÃO: O sistema avança para o ponto 7; 

7. Bloco de Instruções: Este bloco é constituído pelas seguintes instruções: 
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1. Os dados de registo da organização são apagados da base de dados logo após que 

a validade para ativação de conta seja ultrapassada. Na maioria dos sistemas atuais 

os dados das contas inativas permanecem nas bases de dados até que o utilizador um 

dia as ative. Neste caso optou-se por eliminar os dados por duas razões: 

a. Na maioria das vezes que as contas estão inativas, os utilizadores só se 

apercebem desse estado quanto tentam aceder ao sistema com as respetivas 

credenciais, e lhe é negado o acesso, mostrando uma mensagem a informar que 

a conta não se encontra ativa. Pois bem, essa mensagem é desaconselhada tanto 

pelas normas internacionais (ISO, 2018) como pela OWASP (OWASP, 2018), 

uma vez que se está a passar informação importante acerca da conta; 

b. Com a entrada em vigor do RGPD, é obrigatório ter-se registado e 

provado o respetivo consentimento do utilizador, em deixar os seus dados no 

sistema e para tal é necessário que este consentimento, seja feito a dois passos 

para confirmar a sua titularidade. Caso não haja uma confirmação/consentimento 

do seu registo, os dados não podem constar nas bases de dados e por isso terão 

que ser apagados.  

2. É mostrada uma mensagem de erro ao utilizador a informar que o tempo 

disponibilizado para ativar a conta já foi ultrapassado e que terá de se registar 

novamente. 

8. Bloco de Instruções: Este bloco é constituído pelas seguintes instruções: 

1. Ativa a conta da organização; 

2. Regista o consentimento do registo (inserindo a data de ativação no campo 

activation_date da tabela sys_users). 

 Responder a Questionário 

Este algoritmo mostra quais os passos a serem executados para se responder ao 

questionário para assim se apurar o estado da organização em relação ao cumprimento do 

regulamento. A Figura 11 mostra a interface gráfica do questionário, onde se pode observar que 

grupo de perguntas foi selecionado, a pergunta atual desse mesmo grupo, quais as atividades a 

desenvolver para que esteja em conformidade com o RGPD e por fim, as respostas possíveis 

para responder à pergunta. 
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Figura 11: Layout da página de "Responder Questionário" 

 

A Figura 12 mostra o gráfico relativamente aos resultados obtidos de pois de responder às 

perguntas do Questionário. As três respostas possíveis nas perguntas, estão representadas pelas 

três cores apresentadas na Figura 12. Foi atribuída a cor vermelha às respostas de “Não 

implementado”, a cor amarela para “Parcialmente implementado” e a cor verde para a resposta 

“Implementado”. A utilização do gráfico na apresentação dos resultados, faz com que estes 

sejam de melhor perceção. 

 

Figura 12: Layout dos Resultados do Questionário 

A Figura 13 mostra o fluxograma do algoritmo. 
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Figura 13: Fluxograma do algoritmo "Preenchimento do Questionário" 
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Interpretação dos pontos do Algoritmo 

 

1. Início do Questionário: O utilizador clica no botão “Responder a Questionário”; 

2. Bloco de Instruções: Este bloco é constituído pelas seguintes instruções: 

1. É mostrado o resultado atual do questionário. Se for um questionário novo, este 

valor estará a zero, caso contrário, terá o valor do resultado; 

2. Mostra os grupos de perguntas do questionário; 

3. Escolhido Grupo de Perguntas? Foi escolhido um Grupo de Perguntas? 

 SIM: O sistema avança para o ponto 4; 

 NÃO: O sistema volta ao ponto 2; 

4. Instrução: Mostra as perguntas relativas ao Grupo de Perguntas escolhido; 

5. Escolhida Pergunta? Foi escolhida uma Pergunta? 

 SIM: O sistema avança para o ponto 6; 

 NÃO: O sistema volta ao ponto 4; 

6. Bloco de Instruções: Este bloco é constituído pelas seguintes instruções: 

1. Mostra a pergunta e as atividades de implementação; 

2. Mostra Menu para selecionar uma resposta. 

7. Resposta Escolhida? Foi selecionada uma resposta? 

SIM: O sistema avança para o ponto 8; 

NÃO: O sistema volta para o ponto 6; 

8. É última Pergunta do Grupo? Esta é a última pergunta do grupo de perguntas? 

SIM: O sistema volta para o ponto 2; 

NÃO: O sistema avança para o ponto 9; 

9. Instrução: Passa à pergunta seguinte e volta ao ponto 6. 

 Autenticação de Utilizadores 

Neste algoritmo de autenticação de utilizadores, há dois pontos de interesse, sendo um deles 

o facto de bloquear a conta do utilizador, se este ultrapassar o número máximo de tentativas 

falhadas e o outro é que, após a autenticação bem-sucedida, são verificadas quais são as 
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permissões que o grupo a que pertence o utilizador, tem sobre as páginas do sistema. Essas 

permissões são armazenadas numa variável de sessão, para posteriormente serem verificadas, 

sempre que o utilizador “navega” na aplicação. 

A Figura 14 mostra o resultado final da página de autenticação de utilizadores (login). 

 

Figura 14: Layout da página de "Autenticação de Utilizadores (login)" 

 

Todo o processo de autenticação no sistema, é descrito pelo algoritmo representado no 

fluxograma da Figura 15. 
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Figura 15: Fluxograma do algoritmo "Autenticação de Utilizadores (login)" 
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Interpretação dos pontos do Algoritmo 

 

1. Início da Autenticação (login): O utilizador clica no botão “login”;  

2. Introdução de Dados: O utilizador preenche os campos do formulário e o sistema 

valida-os à medida que são preenchidos.  

3. Campos válidos? Os campos de preenchimento obrigatórios estão devidamente 

preenchidos, contêm o tipo de dados esperado ou estão no formato correto? 

 SIM: O sistema avança para o ponto 4; 

 NÃO: O sistema mantém o utilizador na página de introdução de dados (ponto 2); 

4. Email e Password válidos? As credenciais do utilizador (email e a password) são 

válidas? 

 SIM: O sistema avança para o ponto 5; 

 NÃO: O sistema avança para o ponto 7; 

5. Bloco de Instruções: Este bloco é constituído pelas seguintes instruções: 

1. O sistema regista o acesso válido; 

2. O sistema verifica a que grupo de utilizadores, pertence o utilizador; 

3. O sistema verifica quais são as permissões que o grupo de utilizadores tem, sobre 

as páginas da aplicação, e gera um array de sessão com todas as permissões que 

este detém sobre as páginas. Sempre que o utilizador “navega” nas páginas da 

aplicação, as permissões da página são verificadas, se correspondem com as que 

estão guardadas no array de sessão. O array de sessão só é válido enquanto o 

utilizador estiver autenticado. 

6. Instrução: O sistema encaminha o utilizador para a área reservada da aplicação. 

7. Bloco de Instruções: Este bloco é constituído pelas seguintes instruções: 

1. O sistema regista o acesso falhado da autenticação do utilizador; 

2. O sistema incrementa uma unidade o campo num_login_fail_attempt da tabela 

sys_users. O sistema avança para o ponto 8; 

8. Tentativas falhadas > 5? O número máximo de tentativas falhadas foi atingido? (cinco 

é o valor definido por omissão, podendo ser alterado na tabela sys_config). 

SIM: O sistema avança para o ponto 9; 
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NÃO: O sistema volta para o ponto 2; 

9. Bloco de Instruções: Este bloco é constituído pelas seguintes instruções: 

1. O sistema bloqueia a conta do utilizador; 

2. Envia uma notificação por email ao utilizador, informando-o que a sua conta foi 

bloqueada por atingir o número máximo de tentativas falhadas. 

 Recuperar Password 

Este algoritmo mostra os passos a serem seguidos para que se proceda à recuperação da 

password. Este sistema tem um sistema de segurança de limitação de tempo para recuperar a 

password. 

A Figura 16 mostra o resultado final da página de recuperação de password. 

 

Figura 16: Layout da página de "Recuperação de password" 

 

 Os passos do algoritmo são mostrados no fluxograma da Figura 17. 
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Figura 17: Fluxograma do algoritmo "Recuperar Password" 
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Interpretação dos pontos do Algoritmo 

 

1. Início da Recuperação de Password: O utilizador clica no botão “Recuperar 

Password”;  

2. Introdução de Dados: O utilizador preenche o campo do email no formulário e o 

sistema valida-o à medida que é preenchido.  

3. Campos válidos? O campo de email (preenchimento obrigatório) está devidamente 

preenchido, contêm o tipo de dados esperado ou estão no formato correto? 

 SIM: O sistema avança para o ponto 4; 

 NÃO: O sistema mantém o utilizador na página de introdução de dados (ponto 2); 

4. Utilizador registado? O utilizador está registado no sistema? 

 SIM: O sistema avança para o ponto 5; 

 NÃO: Caso o utilizador não esteja registado na aplicação, é-lhe mostrada uma 

mensagem genérica a informar que foi enviado um email e para verificar a caixa de 

correio/spam. E que se por acaso não receber nenhum email, é porque provavelmente 

não está registado. Desta forma se uma pessoa mal-intencionada tentar saber se um 

determinado utilizador está registado na aplicação, não o conseguirá saber porque o 

sistema não lhe fornece essa informação. Assim só é enviada a notificação se o 

utilizador estiver registado. O sistema volta para o ponto 2; 

5. Bloco de Instruções: Este bloco é constituído pelas seguintes instruções: 

1. É mostrada uma mensagem de sucesso e informa o utilizador que dispõe de 30 

minutos para concluir o processo de recuperação de password; 

2. É gerado um token para identificar o utilizador; 

3. É calculada a data em que o token irá perder a validade (30 minutos); 

4. O sistema insere os dados na base de dados (tabela sys_forgot_password); 

5. O sistema envia uma notificação por email para o utilizador, para este continuar 

com o processo de recuperação. Desta forma verifica-se a autenticidade do 

utilizador. 

6. Recuperar Password dentro do tempo de validade? Para concluir o processo, são 

dados 30 minutos para o fazer, a partir da hora em que se iniciou o processo. Ao tentar 

terminar o processo, este encontra-se dentro do prazo estabelecido?  
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SIM: O sistema avança para o ponto 7; 

NÃO: O sistema volta para o ponto 2; 

7. O token é válido? O token recebido no email do utilizador é válido?  

SIM: O sistema avança para o ponto 8; 

NÃO: O sistema volta para o ponto 2; 

8. Instrução: O utilizador é encaminhado para a página onde pode redefinir uma nova 

password. 

 Segurança 

Tanto durante o processo de planeamento como da conceção da aplicação, houve sempre 

uma especial atenção à sua segurança. Para que o projeto tivesse garantias de segurança, foram 

estudados os controlos das normas internacionais de segurança ISO/IEC 27002:2005, 

juntamente com a legislação do RGPD, para que a aplicação estivesse em conformidade com 

ambos.  

 Controlos constantes na norma internacional ISO/IEC 27002:2005  

Para a implementação da primeira fase da aplicação foi estudado o documento dos 

controlos da norma internacional ISO/IEC 27002:2005 (ISO, 2018), para que o sistema 

implementado esteja de acordo com os padrões internacionais de segurança. De referir que o 

documento apresenta um vasto número de regras gerais, adaptáveis a vários tipos de situações, 

mas que apenas foram estudadas as que estavam relacionadas com as aplicações web, como é 

o caso deste projeto. De seguida é apresentado um resumo dos tópicos que foram 

implementados no projeto, indicando em cada um o número do controlo da norma em que foi 

baseado. A totalidade dos tópicos encontram-se abordados no Anexo A - Normas Internacionais 

ISO/IEC 27002:2005. 

 

11.2.1.   Registo de utilizadores 

o Todos os utilizadores são identificados por um ID (Identificador) único no sistema; 

o Foram criados três grupos de utilizadores para assim os organizar e agrupar por tipos de 

autorizações nos acessos a determinados serviços/informações. Os grupos criados são:  
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 Administrativos - utilizadores que gerem as funcionalidades relacionadas com o 

RGPD e auditoria das permissões dos grupos no sistema; 

 Organizações – todas as organizações registadas no sistema que têm apenas acesso 

às funcionalidades do RGPD (questionários e adicionar colaboradores); 

 Colaboradores – utilizadores que têm como papel, a execução de tarefas atribuídas 

pelos responsáveis de dados da organização a que pertencem. 

o O sistema guarda comprovativos em como os utilizadores/organizações tomaram 

conhecimento e aceitaram as condições de acesso ao sistema. As condições de acesso 

estão guardadas no campo access_rights_description da tabela sys_groups, enquanto 

que os comprovativos de registo ficam registados no campo register_date também nessa 

mesma tabela; 

o Apenas os utilizadores registados e depois de uma autenticação válida, poderão aceder 

à área reservada; 

o Todos os processos de registo e acesso ao sistema, são devidamente registados para 

controlo e segurança do sistema. Os registos de acesso ao sistema são guardados na 

tabela sys_login_logs; 

 

11.2.4.   Revisão dos direitos de acesso  

o O sistema obriga os administrativos e restantes utilizadores a mudar as suas passwords 

num determinado espaço de tempo. Esses valores de tempo são guardados na tabela 

sys_config; 

o O sistema está preparado para apresentar uma lista de auditoria, das permissões dos 

grupos de utilizadores, para que os gestores da aplicação consigam comprovar, essas 

permissões com as que têm previamente documentadas; 

 

11.5.1. Procedimentos de Log-on seguros 

o Durante o processo de autenticação não são mostradas quaisquer mensagens de ajuda 

acerca do processo, para evitar que utilizadores não autorizados tomem conhecimento 

de como funciona o sistema;  

o Os dados introduzidos no formulário de autenticação são previamente validados e só 

depois é que é verificado se os dados estão corretos para se poder aceder à área 

reservada. Caso haja falhas de autenticação, tais como email ou password incorreta é 

apresentada uma mensagem generalista a informar que os dados estão incorretos, mas 



NT RGPD 

48 

não informa qual deles está realmente incorreto, (ex: email ou password incorretos) para 

não dar pistas ao utilizador de qual dos dois campos está incorreto;  

o O sistema dispõe de um mecanismo de bloqueio de conta após um determinado número 

máximo de tentativas falhadas. À medida que vai havendo tentativas falhadas, o sistema 

informa o utilizador de quantas tentativas ainda dispõe. O limite de tentativas falhadas 

por omissão é de cinco vezes, mas pode ser alterado pelo Administrativo da aplicação 

através do campo total_login_fail_attempt da tabela sys_config; 

o Todas tentativas de acesso ao sistema (válidas ou inválidas) são devidamente registadas 

na tabela sys_login_logs;  

o Depois de devidamente autenticado, o sistema mostra ao utilizador a data e hora do 

último registo bem-sucedido ou então a data e hora da última tentativa falhada; 

o Ao ser digitada a password no formulário esta é escondida através de símbolos para que 

não seja visível a pessoas não autorizadas.  

o As passwords são sempre encriptadas para que não sejam percetíveis como se 

estivessem em texto aberto. 

 

11.5.2. Identificação e autenticação dos utilizadores 

o Todos os utilizadores do sistema têm IDs únicos, garantidos pelo campo id_user da 

tabela sys_users que é auto incrementado sempre que há um novo registo; 

o Todos os utilizadores que acedem ao sistema, têm obrigatoriamente de ter um ID 

pessoal, mesmo que estes façam parte do suporte técnico, operadores, administradores 

de rede, programadores do sistema e administradores da base de dados ou de outro tipo 

de suporte; 

o A aplicação organiza os utilizadores por grupos de acordo com as suas funções, para 

que estes tenham a sua própria categoria/grupo especificado dentro do sistema 

(administrativos, organizações ou colaboradores); 

o Para autenticação dos utilizadores não foram tidos em conta outros meios a não ser a 

autenticação por password encriptada. 

o O sistema impõe que todos os utilizadores utilizem uma password forte para que dessa 

forma garanta uma maior segurança do sistema. 

 

11.5.3. Sistema de gestão de passwords 

o Todos os utilizadores têm obrigatoriamente um ID e uma password pessoal. Foi definida 

uma área em que os utilizadores depois de autenticados, podem alterar as suas 
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passwords, onde também é incluído um sistema de confirmação da nova password para 

prevenir erros de inserção. Para aumentar a segurança, foi imposto que só é permitido 

alterar a password depois de se inserir a password atual; 

o Na área onde os utilizadores podem alterar as suas passwords está incluído um 

mecanismo que obriga os mesmos a utilizar passwords fortes; 

o Sempre que uma organização adiciona um colaborador ao sistema, o sistema atribui-lhe 

uma password temporária, a qual será obrigado a alterar logo na primeira autenticação 

bem-sucedida; 

o O sistema guarda na base dados a password atual e password anteriormente utilizada, 

para que desta forma sempre que tente alterar a password atual, o sistema não permita 

que se volte a utilizar a password anterior; 

o Sempre que as passwords são digitadas nos formulários, estas são escondidas por 

símbolos e ao serem guardadas na base de dados, estas são devidamente encriptadas; 

 

11.5.5. Time-out das sessões 

o O sistema dispõe de um mecanismo de segurança que monitoriza o tempo de inatividade 

do utilizador dentro da área reservada e sempre que for atingido o limite de tempo 

estabelecido pelo sistema, este termina automaticamente a sessão do utilizador. O tempo 

limite de inatividade é configurável através do campo timeOut_minutes da tabela 

sys_config. 

 

11.6.1. Restrição no acesso à informação 

o Nesta aplicação não existe um utilizador administrador com total privilégios sobre as 

todas as funcionalidades da aplicação, porque a mesma segue os princípios de 

privacidade de dados, não expondo assim os dados dos utilizadores a esse administrador. 

Assim funcionalidades como listar organizações, listar utilizadores ou adicionar 

utilizadores não estão disponíveis. Para as operações de auditoria, alteração de 

permissões dos grupos de utilizadores e funcionalidades relativas ao RGPD, foi criado 

o utilizador Administrativo que não tem acesso a quaisquer dados dos utilizadores;  

o É disponibilizada aos Administrativos do sistema, uma funcionalidade para gerir os 

direitos de acessos dos grupos de utilizadores, às páginas e funcionalidades das mesmas. 

Estas permissões ficam registadas e comprovadas na tabela sys_usersgroups_by_pages. 

As permissões são depois verificadas, sempre que o utilizador acede a uma página ou 

tenta proceder a alguma ação dentro da mesma (leitura, adicionar, atualizar ou eliminar);   
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o Sempre que é necessário haver uma saída de informação para fora do sistema, são 

apenas enviados identificadores, que não revelam quaisquer informações sensíveis dos 

seus utilizadores. Nestes casos são utilizados tokens para a identificação da informação. 

Um token é um conjunto único de caracteres gerado para identificar um elemento (ex: 

utilizador) sem que seja denunciada a identidade a que este está associado. 

 

12.2.1. Validação dos dados de entrada 

o A introdução dos todos os dados inseridos no sistema é devidamente analisada para 

prevenir: 

 Se os dados inseridos estão dentro dos intervalos de dados previamente definidos; 

 Se os dados correspondem com o tipo de dados previamente estabelecido; 

 Se os dados estão incompletos ou em falta, como é no caso de campos de 

preenchimento obrigatório; 

o Sempre que existem campos de introdução de dados, estes são sempre validados e caso 

não estejam em conformidade, são apresentados os respetivos erros para que o utilizador 

os corrija. 

 Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Neste tópico são descritas as normas legislativas do RGPD que tiveram impacto direto no 

planeamento e na conceção da aplicação. Em muitos tópicos, esta legislação vai ao encontro 

das normas internacionais já descritas na alínea 4.1, daí que na maioria dos casos são necessárias 

apenas pequenas alterações ou adaptações ao modelo anteriormente estudado. No Anexo B - 

Análise do Regulamento Geral de Proteção de Dados são apresentadas estas normas mais 

detalhadas. 

o Com a entrada em vigor do novo RGPD, as organizações ficaram obrigadas a proteger 

os dados pessoais dos seus utilizadores. Para implementar esta obrigação, decidiu-se 

que todos os campos da base de dados, que armazenem dados pessoais, 

independentemente se são de pessoas singulares ou coletivas, serão devidamente 

encriptados para garantir a sua segurança. Estamos a falar principalmente dos campos 

da tabela sys_users, uma vez que é nesta que os dados pessoais dos utilizadores são 

inseridos. Estamos a falar de dados que possam identificar um utilizador, tal como o 

nome, morada, contacto, email ou endereço IP. Apesar de se guardarem estes dados 

pessoais, o sistema utilizará sempre o ID do seu utilizador na troca de informações entre 
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funcionalidades. A este processo é dado o nome de pseudonimização dos utilizadores e 

é fortemente recomendado pelo RGPD; 

o Apesar do regulamento apenas se aplicar aos cidadãos europeus, decidiu-se que se 

aplicaria o regulamento a todos os utilizadores da aplicação, sendo estes ou não cidadãos 

europeus; 

o Por razões de segurança e controlo da aplicação, são guardados dados de IP ou Cookies 

dos utilizadores que utilizam a aplicação. A utilização destes dados é devidamente 

referenciada na declaração de Privacidade, a qual terá de ser aceite pelos utilizadores 

para que se possa utilizar a aplicação; 

o Relativamente ao consentimento do fornecimento dos dados pessoais, aquando do 

registo de organizações ou colaboradores. O processo de registo só é considerado 

completo, depois do utilizador ter feito o registo e de seguida a respetiva ativação de 

conta, através de um email enviado pelo sistema para o devido efeito. Só depois deste 

processo é que é registado o consentimento através do campo activation_date da tabela 

sys_users; 

o O estudo da arquitetura da aplicação foi feito tendo sempre em conta a proteção dos 

dados dos utilizadores. Para isso apenas os dados indispensáveis dos utilizadores é que 

são recolhidos e guardados, sendo estes também protegidos por encriptação (tabela 

sys_users). Desta forma se houver alguma quebra de segurança na aplicação e que 

pessoas não autorizadas acedam à base de dados, os dados pessoais dos utilizadores 

ficam protegidos porque estes não estão em texto aberto. 

o Esta aplicação segue a diretiva do RGPD “os princípios da proteção de dados desde a 

conceção e da proteção de dados por omissão”. 

 Passwords fortes 

Foi aplicada a exigência de uma password forte para todos os utilizadores, para que o risco 

de se conseguir descobrir uma password seja minimizado (ISO, 2018). Por isso o sistema impõe 

que a password tenha de ter pelo menos uma letra maiúscula, um número, oito caracteres e um 

caracter especial, além das letras minúsculas (ISO, 2018).   

Para elevar a segurança é recomendado que no processo de alteração de password, seja 

solicitada a password anterior para garantir que uma pessoa não autorizada que encontre uma 

sessão aberta da aplicação, não possa mudar a password de imediato (ISO, 2018). Assim só 

consegue alterar a password quem souber a atual password. A Figura 18 mostra a interface 

gráfica da página onde é possível aos utilizadores, alterarem as suas passwords. 
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Figura 18: Área de alteração de password 

 Encriptação de passwords 

As passwords são o meio muito comum de se provar a identificação e autenticação dum 

utilizador com base num segredo que apenas o utilizador sabe. Assim uma password é um 

elemento muito sensível e que deve a todo o custo ser ocultado de terceiros sempre que é 

escrito/guardado.  

Nesta aplicação as passwords são sempre encriptadas antes de serem guardadas na base de 

dados. Para tal foi utilizada a função password_hash() que é o mecanismo mais recente de 

encriptação de passwords do PHP (PHP, password_hash, 2018). Na função é inserida a 

password e o algoritmo de encriptação. A constante PASSWORD_DEFAULT, utiliza 

atualmente o algoritmo bcrypt que é o padrão no PHP a partir da versão 5.5.0 (PHP, PHP, 2018) 

e também recomendado pela OWASP (OWASP, OWASP, 2018). A constante está projetada 

para mudar de algoritmo ao longo do tempo sempre que forem adicionados novos algoritmos 

mais seguros ao PHP. A Figura 19 mostra o aspeto das passwords encriptadas na base de dados 

e o código para as encriptar. 

 

Figura 19: Encriptação de passwords 
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 Mensagens generalistas 

O uso de mensagens generalistas para quando existem erros no sistema é fortemente 

recomendado (ISO, 2018) para que dessa forma não sejam passadas informações importantes 

acerca do erro sucedido.  

No caso de falha de login, é sugerido que se apresente uma mensagem do tipo “email ou 

password incorretos” (OWASP, OWASP, 2018), não apresentando qual dos dois (email ou 

password) está incorreto e também para não dar a conhecer se o email introduzido está 

registado. A Figura 20 mostra que foi tido em conta essa recomendação na aplicação. 

 

Figura 20: Falha na autenticação 

No entanto em muitos casos de aplicações web, essa mensagem generalista só é 

apresentada nas falhas de login, não sendo apresentada noutras zonas em que possa identificar 

se, um utilizador se encontra ou não registado no sistema. Exemplo disso é quando se tenta 

recuperar a password e nos é apresentada uma mensagem a informar por exemplo que o email 

não se encontra registado.  

Nesta aplicação, se um utilizador não registado tentar recuperar a password não lhe é 

mostrada a mensagem de que não se encontra registado, mas sim uma mensagem generalista. 

Ao mostrar na mensagem “se não recebeu nenhum email, é porque provavelmente não está 

registado” só é desvendado se está ou não registado quando é verificada a caixa de entrada/spam 

do seu email. Desta forma só o titular do email saberá o estado da sua conta e não qualquer 

outra pessoa. A Figura 21 mostra a mensagem generalista apresentada quando é solicitada a 

recuperação da password. 
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Figura 21: Mensagem generalista da recuperação 

 Desativação de erros do PHP 

As mensagens de erro do PHP são fundamentais aos programadores para se aperceberem 

dos erros de programação e os ajudar a corrigir. No entanto estas mensagens também facultam 

informações importantes a pessoas mal-intencionadas, dando-lhes a entender quais as falhas 

que a aplicação tem e daí explorar alguma possível vulnerabilidade (Carlos Serrão, 2015). Por 

este motivo, as mensagens de erro foram desativadas na aplicação final alojada no servidor web. 

A desativação de tais mensagens, é feito no ficheiro de configuração do PHP (php.ini). No 

entanto quando a aplicação é colocada online num servidor de web, o acesso a ficheiros de 

configuração é barrado por parte das empresas de alojamento web. Então tem de ser feito 

através de comandos no ficheiro .htaccess, onde as configurações deste ficheiro se sobrepõem 

às configurações do ficheiro httpd.conf do Apache.  Para desativar os erros do PHP foram 

usados os seguintes comandos: 

 

 

 

 Servidor web seguro 

Sempre que há troca de informações confidenciais entre o servidor e o cliente, as 

comunicações devem ser encriptadas para evitar que sejam interpretadas no caso de haver uma 

captura de tais informações. Uma vez que a aplicação troca mensagens de dados sensíveis com 

o servidor, foi então utilizado um certificado SSL no servidor web para garantir a segurança 

dos dados. Este certificado foi disponibilizado pela empresa PTWEBSITE, onde a aplicação 

está alojada. 

php_flag display_errors off 

php_value error_reporting 0 
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 Segurança nos emails enviados  

 

 

Para o envio de emails foi utilizada a biblioteca PHPMailer uma vez que é de fácil 

implementação e configuração, tendo também suporte para SSL, encriptando assim todas as 

comunicações feitas entre a aplicação e os utilizadores. O seguinte excerto de código mostra as 

configurações para o envio de emails seguros com SSL. 

 Mostrar acessos ao sistema 

A visualização de uma mensagem relativa ao último acesso feito ao sistema, através da 

conta do utilizador, é mais um ponto de alerta acerca de quando foi o último acesso, bem como 

se este foi ou não válido. A Figura 22 mostra as mensagens de último acesso falhado e último 

acesso válido, apresentadas ao utilizador logo que este acede à área reservada. 

 

Figura 22: Últimos acessos efetuados 

Caso haja a necessidade de se ter uma noção mais aprofundada acerca dos acessos ao 

sistema, a aplicação disponibiliza ainda um histórico alargado destes acessos. São apresentados 

dados como tipo de dispositivo, sistema operativo, browser, país, endereço IP e data do último 

acesso para que o utilizador faça uma apreciação com os dados fornecidos. A Figura 23 mostra 

como são apresentados os dados. 

    // Configurações do Envio de Emails 

    $phpmail->IsSMTP();                                  

    $phpmail->Host = $host_email_notifications;          

    $phpmail->SMTPAuth = true;                           

    $phpmail->Username = $email_notifications;           

    $phpmail->Password = $password_email_notifications;  

    $phpmail->Port = 465;                                

    $phpmail->From = $email_notifications;               

    $phpmail->FromName = $email_notifications;           

    $phpmail->SMTPSecure = "ssl";                        

    $phpmail->IsHTML(true);                              

    $phpmail->CharSet = 'UTF-8';         
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Figura 23: Registo de acessos detalhados 

  

 Cross-Site Scripting 

O Cross-Site Scripting (XSS), é um ataque informático que utiliza comandos, 

essencialmente de JavaScript e HTML para injetar código malicioso no site e obter dessa forma 

informações do utilizador tal como cookies ou variáveis de sessão. Como os comandos em 

javascript começam com a tag <script>, há que evitar que as mesmas sejam executadas e por 

isso todos os caracteres especiais são convertidos para as suas entidades HTML através da 

função htmlentities() do PHP. O editor de texto CKEditor utilizado em alguns campos dos 

formulários, faz também a prevenção de XSS com conversão de caracteres especiais em 

entidades HTML. 

 SQL Injection  

O SQL injection (SQLi) é um tipo de ameaça de segurança que se aproveita de falhas nos 

sistemas que interagem com bases de dados através de comandos SQL. O atacante consegue 

inserir uma instrução SQL personalizada e indevida dentro de uma consulta SQL através das 

entradas de dados da aplicação, seja através de formulários ou URL. Esta é das mais técnicas 

mais utilizadas pelos atacantes às aplicações web, estando mesmo no topo da lista de 

vulnerabilidades da OWASP (OWASP, Top 10-2017 Top 10, 2018). No PHP o SQLi deve ser 

prevenido com a instrução prepared statements ficando-se assim salvaguardado de possíveis 

ataques. O seguinte código mostra um exemplo de prepared statements. 
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 Usabilidade 

A aplicação foi desenvolvida de forma responsiva, capaz de se adaptar a qualquer 

dispositivo, fazendo com que a experiência do utilizador seja a melhor. Foi utilizada a 

framework Bootstrap para a construção do layout das páginas, uma vez que a estilização dos 

componentes é simplista, bem estruturada e utiliza cores pastel que faz com que a experiência 

do utilizador seja harmoniosa. As funcionalidades foram disponibilizadas de uma forma 

acessível e intuitiva, para que o utilizador não tenha que andar à procura delas, dando-lhe a 

sensação de andar “perdido” dentro da aplicação. Houve também o cuidado de evitar o excesso 

de informação disponibilizada em cada página, para que a leitura não se torne “maçuda”. Foi 

utilizado um aspeto limpo, onde foram utilizados tipos de letra bem percetíveis para que os 

textos sejam de fácil leitura. Quanto aos tamanhos dos textos, estes também variam consoante 

o tipo de dispositivo, adaptando-se ao tamanho do dispositivo, evitando que dispositivos mais 

pequenos tenham tamanhos demasiado pequenos que dificultem a fácil leitura dos textos. A 

Figura 24 mostra a aplicação em modo mobile, demonstrando o que foi referido.  

 

Figura 24: Aplicação em modo mobile 

 

$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO sys_users (name, country, 

primary_email) VALUES (?, ?, ?)"); 

$stmt->bind_param("sss", $name, $country, $primary_email); 

 

$name = "Carlos"; 

$country = "Portugal"; 

$primary_email = "carlos@xpto.com"; 

$stmt->execute(); 
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Para testar as várias resoluções de dispositivos, foram utilizadas as ferramentas de 

desenvolvimento web disponibilizadas pelos browsers Google Chrome e Mozilla Firefox.  

Todos os links das funcionalidades ficam dispostos numa barra no topo da página, onde 

estão agrupados por categorias para que o acesso seja rápido e intuitivo. Nas páginas é sempre 

disponibilizado o seu título, bem como os botões bem visíveis, de fácil acesso e com as funções 

bem explícitas. Também os links amigáveis do URL ajudam o utilizador a saber em que página 

se encontra e que tarefa está a ser executada (ex: administrator/grupo-perguntas.php?edit-

grupo=sucesso). 

Para uma mais fácil interpretação do tipo de informação a colocar nos formulários, foi 

utilizada a funcionalidade placeholder que serve para colocar um texto descritivo dentro dos 

campos do formulário, dando assim uma dica ao utilizador de como deve preencher o campo. 

Quando são inseridos dados incorretos nos campos, ou estes deixados em branco quando são 

de preenchimento obrigatório, é mostrada de imediato uma mensagem de erro para que sejam 

corrigidas as anomalias, evitando assim que só no final sejam apresentados os erros. 

A Figura 25 demonstra o que foi referido anteriormente.  

 

Figura 25: layout da página de adição de perguntas 

 Validações 

À medida que se iam desenvolvendo as funcionalidades da aplicação, estas eram testadas 

para se detetarem erros iniciais de conceção e ainda verificar se tudo funcionava como suposto 

(Silveira, Engenharia de Software II - Verificação e Validação, 2018). Este processo de 

validação pertence aos métodos Ágeis e é denominado por Desenvolvimento Guiado por Testes 

(Test Driven Development). A Figura 26 mostra os passos do processo. 
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Figura 26: Método de Testes das funcionalidades 

 

Para garantir que tudo funcionasse como previsto, foram feitos mais testes depois de 

concebida a aplicação, para assim garantir que tudo funciona em perfeitas condições. Em baixo 

são apresentados alguns exemplos dos testes efetuados. 

 

 Validação de campos obrigatórios 

 A Figura 27 mostra uma prévia validação dos campos que são obrigatórios, através de 

Javascript que não deixa prosseguir o processo, até que todos os campos obrigatórios estejam 

devidamente preenchidos. Os campos não preenchidos ficam contornados a cor vermelha onde 

também é mostrado um texto a indicar qual o erro. Os campos contornados a cor verde, são os 

que estão preenchidos e validados com o tipo de dados correto. 

 

Figura 27: Validação de campos obrigatórios 

 Validação de formatos de dados 

Para evitar que haja a introdução de dados com formatos incorretos, campos como o email 

e número de contribuinte, estes são validados antes de prosseguir com o processo. A Figura 28 

mostra a mensagem de erro devido aos campos do número de contribuinte e email estarem com 
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formatos incorretos. O campo do email é validado pelo Javascript, enquanto que para validar o 

número de contribuinte, foi criada uma função em PHP para o efeito. 

 

Figura 28: Validação dos formatos dos campos 
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7 Verificação e Validação 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos dos testes efetuados por entidades 

externas ao processo de desenvolvimento do projeto. 

 Testes de Usabilidade 

Para concluir a análise à usabilidade, foi efetuado um teste através da ferramenta Google 

PageSpeed Insights (Google, 2018). Só se conseguiu obter resultados para as páginas que não 

necessitam de autenticação, uma vez que estes tipos de ferramentas não dispõem de acesso a 

páginas em que é necessária uma autenticação. Os resultados obtidos estão apresentados na 

Tabela 6. 

Tabela 6: Demonstração de resultados do Google PageSpeed Insights 
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Valor obtido 100 90 100 90 100 93 100 94 

Ative a compressão de texto         

Adie o CSS não utilizado         

Elimine recursos que bloqueiam o 

processamento 

        

Dimensione adequadamente as imagens         

Adie as imagens não visíveis         

Reduza o CSS         

Reduza o JavaScript         

Publique imagens em formatos de última 

geração 

        

Efetue a pré-ligação às origens necessárias         

Os tempos de resposta do servidor são 

curtos (TTFB) 

        

Evite vários redireccionamentos de página         

Pré-carregue pedidos-chave         



NT RGPD 

62 

Utilize formatos de vídeo para conteúdo 

animado 

        

Evita enormes payloads de rede         

Evita um tamanho excessivo do DOM         

Tempo de execução de JavaScript         

Reduz as operações do thread principal         

 

Todas as páginas passaram nos testes com bons resultados, no entanto todas elas falharam 

o teste “Adie o CSS não utilizado” (computador e telemóvel), por se tratar de código CSS 

presente nas páginas e não estar a ser utilizado. Também relativamente ao teste “Ative a 

compressão de texto” falharam porque não foi implementado nenhum compressor de texto.  

 Testes de Acessibilidade 

Para testar o nível de acessibilidade da aplicação, foi efetuado o teste com a ferramenta de 

auditoria das ferramentas do programador, incluída no Google Chrome (versão 70).  A Tabela 

7 apresenta os resultados obtidos para as páginas, incluindo as da área reservada. 

 

Tabela 7: Demonstração de resultados do Google Chrome Audicts 
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Pontuação obtida (0-100) 100 92 100 92 90 90 91 90 91 92 90 91 92 

Color Contrast              

Elements Use Attributes Correctly              

ARIA Attributes Follow Best Practices              

Elements Have Discernible Names              

Elements Describe Contents Well              

Elements Are Well Structured              

Page Specifies Valid Language              

Meta Tags Used Properly              

 



Verificação e Validação 

63 

 

Todas as páginas passaram nos testes de acessibilidade, apesar de não conseguirem obter 

resultados de 100%, porque todas elas falharem nos contrastes dos elementos utilizados na 

conceção da aplicação. Para solucionar o problema, têm de ser alteradas as cores para que estas 

contrastem melhor entre todos os elementos das páginas.
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8 Conclusões 

Este projeto pretendeu ser uma solução disponível para ajudar as organizações a 

implementar o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados. Para tal, foi construída uma 

aplicação web, a NT RGPD, a qual estando sempre disponível, flexibiliza e dá liberdade nos 

horários de trabalho de quem a utiliza. A sua responsividade, faz dela uma aplicação adaptada 

a qualquer tipo de dispositivo, dando assim ao utilizador uma maior liberdade, na escolha do 

meio para a usar. 

A conceção da aplicação foi feita em duas fases. Uma delas engobou o sistema de 

segurança e proteção de dados da própria aplicação NT RGPD, enquanto que na outra foram 

englobadas as funcionalidades relacionadas com a aplicação do RGPD nas organizações. Para 

que tudo estivesse em conformidade, foram estudados os controlos da norma internacional 

ISO/IEC 27002:2005 e o Regulamento Geral de Proteção de Dados, para assim garantir que a 

aplicação seguisse, as normas internacionais de segurança e da proteção de dados. 

Como é imposto pelo RGPD, foram seguidos os princípios da proteção e da privacidade 

dos dados desde o seu planeamento até à sua conceção. Através de um questionário com 12 

grupos de perguntas que englobam todos os tópicos do RGPD, é possível efetuar-se uma 

avaliação de como a organização se encontra na implementação do novo regulamento. Na 

página da pergunta, são mostradas as atividades necessárias para implementar as obrigações 

impostas pela pergunta em questão. No final de respondido o questionário, o sistema calcula a 

pontuação das respostas obtidas, e apresenta os resultados na forma de gráficos. O sistema 

disponibiliza ainda a opção da realização de questionários ao longo tempo, para que assim possa 

ser feita uma análise temporal, da evolução da implementação do regulamento. Para garantir 

uma possível atualização ou alteração dos conteúdos relativos ao RGPD, tais como adicionar 

novos grupos de perguntas ou novas perguntas, o sistema dispõe de um utilizador administrativo 

que tem permissões para efetuar tais operações. Para garantir os direitos de privacidade dos 

dados dos utilizadores, esse administrativo não consegue aceder a quaisquer dados dos mesmos, 

daí estar limitado às funções descritas. Apesar da aplicação contemplar a utilização de 

colaboradores no sistema, as funcionalidades que lhes são aferidas não foram implementadas 

na conceção da aplicação, por motivo de limitação de tempo na conceção da mesma. 

Na conceção do projeto, houve sempre um cuidado especial com as questões de segurança 

e da proteção dos dados, bem como numa boa usabilidade para garantir que a aplicação, consiga 

ser utilizada de uma forma prática e intuitiva, garantindo assim ao utilizador, uma boa 

experiência. Para garantir que tudo funcionasse como previsto, foram sempre feitos testes às 
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funcionalidades, à medida que estas eram desenvolvidas. Posteriormente foram ainda feitos 

testes a toda a aplicação, para que o produto acabado estivesse pronto a utilizar, como é 

demonstrado no capítulo 7 (Verificação e Validação) que ajudaram a corrigir algumas 

anomalias existentes tanto na usabilidade, como na acessibilidade.  

Em termos de objetivos futuros, está pensado terminarem-se as funcionalidades que ficaram 

por acabar, relativas à atribuição de tarefas dos responsáveis de proteção de dados aos 

colaboradores da organização. Estas funcionalidades são de grande importância porque ajudam 

bastante na implementação do RGPD, em que são divididas as tarefas pelos vários 

colaboradores da organização. Esta funcionalidade aumenta de importância quanto maior for a 

organização, uma vez que há mais locais que analisar, mais documentos e por mais dados para 

processar. Além destas funcionalidades, também está pensado incluir um inventário de dados, 

para que desta forma se inventariem os locais, onde estão guardados os dados pessoais da 

organização, conseguindo-se assim desta forma ter-se um registo de onde esses se encontram. 

Esta ferramenta é deveras importante porque hoje em dia é muito comum terem-se ficheiros 

com dados de pessoas replicados em vários sistemas, o que torna a sua gestão e organização 

um enorme desafio 
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Anexos 

Neste capítulo são apresentados os dados menos relevantes na conceção do projeto. Esses 

dados são organizados pelo tópico a que se inserem.  

 

Anexo A - Normas Internacionais ISO/IEC 27002:2005 

Para a implementação da primeira fase da aplicação foi estudado o documento dos 

controlos da norma internacional ISO/IEC 27002:2005 (ISO, 2018), para que o sistema 

implementado esteja de acordo com os padrões internacionais de segurança. De referir que o 

documento apresenta um vasto número de regras generalizadas a vários tipos de situações, mas 

que apenas foram estudadas as que estavam relacionadas com as aplicações web, como é o caso 

deste projeto. 

 

11. Controlo de Acesso 

11.2. Gestão de acessos dos utilizadores 

11.2.1.   Registo de utilizadores 

O procedimento de controlo de acesso para o registo e anulação de registo dos 

utilizadores, deverá incluir: 

a) Usar ID’s únicos para os utilizadores registados, enquanto estes utilizam o 

sistema, para que possam ser responsabilizados pelos seus atos. A utilização de grupos 

de ID’s apenas deverá ser permitido por razões operacionais e terá de ser devidamente 

aprovado e documentado; 

b) Verificar se o utilizador tem autorização do sistema para aceder à informação ou 

serviço pretendido. É apropriado haver um sistema de aprovação distinto para o acesso 

à informação do acesso aos serviços do sistema. 

c) Garantir que os acessos são apropriados ao tipo de funções do utilizador na 

organização e se são consistentes com a sua política de segurança, tal como não 

comprometer a separação de deveres. 

d) Dar aos utilizadores uma declaração escrita dos seus direitos de acesso ao 

sistema; 

e) Obter dos utilizadores uma declaração em como tomaram conhecimento e 

aceitaram as condições de acesso; 

f) Garantir que o sistema não permita acessos sem que o procedimento de 

autorização esteja completo; 



NT RGPD 

72 

g) Manter um registo formal de todos os utilizadores registados, aptos a usar os 

serviços; 

h) Remover ou bloquear imediatamente os diretos de acesso aos utilizadores que 

mudarem de funções, trabalhos ou deixarem a organização; 

i) Verificar periodicamente se existem ID’s ou contas de utilizadores duplicados, 

removendo-os ou bloqueando-os; 

j) Garantir que ID’s de utilizadores redundantes não sejam atribuídos a outros 

utilizadores do sistema.  

 

Implementações no Projeto: 

a) Neste projeto serão usados dois campos únicos para cada utilizador, sendo eles 

o seu ID e respetivo email, o qual este último será usado como nome de utilizador para 

aceder ao sistema.   

b) Como haverá várias hierarquias/funções de utilizadores dentro da organização, 

optou-se por criar grupos para assim os organizar e ficarem agrupados por tipos de 

autorizações nos acessos a determinados serviços/informações.  

c) Os utilizadores são agrupados por grupos de permissões específicos às funções 

que desempenham.  

d)  e) Este tópico é implementado, porque também no novo RGPD, é obrigatório 

obter e documentar dos utilizadores uma declaração em como tomaram conhecimento 

e aceitaram as condições de acesso ao sistema. 

f) Através dos controlos de sessão, não será possível aceder à área reservada da 

plataforma, sem que antes tenha sido feito uma autenticação válida no sistema; 

g) Todos os processos de registo e acesso ao sistema, são devidamente registados 

para controlo e segurança do ecossistema.  

h) Sempre que houver alterações de funções nos utilizadores, fica a cargo do gestor 

do sistema efetuar tais alterações, uma vez que este tipo de situações foi pensado 

aquando do planeamento da plataforma. 

i) Neste ponto não serão verificados periodicamente se existem ID’s ou contas de 

utilizadores duplicadas, uma vez que tanto o ID como o email são definidos como 

campos únicos na base de dados, evitando desta forma a sua duplicação; 

j)  Como referido na alínea anterior, o sistema não permitirá a duplicação de ID’s. 
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11.2.4. Revisão dos direitos de acesso 

A manutenção e revisão dos direitos de acesso dos utilizadores deverá ser feito em 

intervalos de tempo, utilizando processos formais e seguir as seguintes orientações: 

a) Rever periodicamente em intervalos de tempo os direitos de acessos (ex: 6 

meses) e sempre que houver alterações de funções ou saída de utilizadores da 

organização; 

b) Rever e realocar direitos de acesso quando há alterações de funções entre 

utilizadores dentro da mesma organização; 

c) Autorizações para privilégios especiais de acessos, têm de ser revistos com mais 

frequência (ex: 3 meses), como nomeadamente administradores ou responsáveis de 

funções. 

d) Verificar regularmente se houve obtenção de direitos de acesso dos utilizadores 

de forma não autorizada;  

e) As alterações de privilégios têm de ser devidamente registadas/documentadas 

para serem posteriormente analisados pelas verificações periódicas. 

Esta alínea tem especial atenção à revisão dos direitos de acesso dos utilizadores que 

têm no sistema. Então serão criadas rotinas de revisão dos direitos dos utilizadores 

com regularidade, para garantir que todos os utilizadores têm os direitos merecidos, 

atribuídos por utilizadores com altos privilégios. 

 

Implementações no Projeto: 

a) O sistema obriga os utilizadores a mudar as suas passwords num determinado 

tempo, que é guardado na tabela sys_config; 

b) d) e) O sistema apresenta uma lista de auditoria das permissões dos grupos de 

utilizadores para que os gestores da aplicação consigam comprovar estas permissões 

com as que têm documentadas; 

c) O sistema obriga os gestores a mudar as suas passwords num determinado tempo, 

que é guardado na tabela sys_config; 

 

11.5. Controlos de acessos do sistema operativo 

11.5.1. Procedimentos de Log-on seguros 

O procedimento de login num sistema deve ser desenhado para minimizar a 

oportunidade de acessos não autorizados. 
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a) Não mostrar identificadores do sistema ou aplicação, até o processo de log-on 

tenha sido efetuado com sucesso; 

b) Mostrar uma mensagem generalista que a aplicação apenas pode ser acedida por 

utilizadores autorizados; 

c) Não fornecer mensagens de ajuda acerca do sistema do procedimento de log-on 

que ajudem ou forneçam informação a utilizadores não autorizados; 

d) Validar a informação de log-on apenas depois de validar os dados dos campos 

de input. Se ocorrer algum erro no procedimento de log-on, não fornecer qual a parte 

dos dados está incorreta; 

e) Limitar o número de falhas de log-on (ex: três) e considerar: 

1) Registar os acessos válidos e inválidos; 

2) Forçar um atraso de tempo para poder ser feita uma nova tentativa de log-on, ou 

rejeitar os acessos até haver uma autorização específica; 

3) Desligar ligações de dados; 

4) Enviar uma mensagem de alarme para a consola do sistema se o número de 

tentativas falhadas de log-on for alcançado; 

5) Configurar o número de tentativas de password alinhado com o tamanho mínimo 

password do sistema que está a ser protegido; 

f) Limitar um tempo mínimo e um tempo máximo para o procedimento de log-on. 

Se for excedido, o sistema deverá terminar o log-on; 

g) Mostrar a seguinte informação após existir um log-on válido: 

1) Data e hora do anterior log-on válido; 

2) Detalhes acerca de qualquer log-on falhado, desde o último log-on bem-

sucedido; 

h) Não mostrar a password ao ser digitada. Considere esconde-la com símbolos; 

i) Não transmitir passwords pela rede através de texto aberto. 

 

Implementações no Projeto: 

a) Na aplicação não são apresentados quaisquer dados identificativos no processo 

de log-on; 

b) Este ponto não foi implementado, uma vez que o utilizador ao se deparar com os 

campos para efetuar o log-on, fica logo a perceber que apenas utilizadores autenticados 

o poderão fazer, não precisando por isso ter uma mensagem a dar conhecimento de tal 

facto; 
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c) Durante o processo de log-on não são mostradas quaisquer mensagens de ajuda 

acerca do processo, para evitar que utilizadores não autorizados tomem conhecimento 

de como funciona o sistema de log-on; 

d) Os dados introduzidos são previamente validados e só depois é que é verificado 

se os dados estão corretos para aceder à área reservada. Caso haja falhas de log-on, 

tais como email ou password incorreta é apresentada uma mensagem generalista a 

informar que os dados estão incorretos, mas não informa qual deles está realmente 

incorreto (ex: email ou Password incorretos) para não dar pistas ao utilizador de qual 

dos dois campos está incorreto; 

e) O limite de tentativas falhadas é definido pelo administrativo da plataforma 

através de um campo da tabela sys_config, onde por defeito vem com o valor cinco, 

podendo ser alterado posteriormente; 

1) Sempre que é feito um log-on válido ou inválido é registado na tabela 

sys_login_logs; 

2) Se o utilizador atingir o número máximo de tentativas de log-on falhadas, é-

lhe mostrada uma mensagem a informar que a conta se encontra bloqueada 

e que as instruções de desbloqueio da mesma foram enviadas por email. 

Neste caso duas situações podem ocorrer:  

i. O log-on falhou porque o email é válido, mas a password não. Neste 

caso no email enviado será notificado que a sua conta está bloqueada 

por atingir o número máximo de tentativas e será apresentada a opção 

para desbloquear a respetiva conta e se se esqueceu da password que 

a pode recuperar. Esta notificação é enviada tanto para o email 

principal como para o secundário, (caso este esteja definido) e serve 

também de alarme ao utilizador quando desconhecidos tentam aceder 

à plataforma com um email que não lhes pertence.  

ii. O log-on falhou porque o email não se encontra registado no sistema. 

Assim sendo não pode ser enviada uma notificação por email uma 

vez que esse utilizador não se encontra registado e por isso não deu 

o seu consentimento para tal procedimento. Para não se mostrar uma 

mensagem a informar que o email não se encontra registado, dando 

assim dessa forma informações acerca do registo, optou-se por 

mostrar uma mensagem generalista a informar que foi enviado um 

email para o endereço especificado e que caso não receba tal email, 
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é porque provavelmente não está registado na aplicação. Assim desta 

forma não se fica a saber se se está ou não registado, deixando esta 

informação em aberto até se verificar a caixa de correio (ou spam), 

no qual só o titular do endereço de email ficará a saber e não terceiros; 

3) Este ponto não é aplicável a este projeto; 

4) Sempre que houver uma falha no log-on, é apresentada quantas tentativas 

disponíveis dispõe até que lhe seja bloqueada a conta; 

5) As passwords dos utilizadores têm de ter um tamanho mínimo de 8 

caracteres e o sistema está provido de bloqueio de login quando é atingido o 

número máximo de tentativas falhadas; 

f) Não aplicável a este projeto; 

g) São mostradas as seguintes mensagens: 

i. Data e hora do anterior log-on válido; 

ii. Detalhes acerca de qualquer log-on falhado, desde o último log-on bem-

sucedido; 

h) Ao ser digitada a password no formulário esta é escondida através de símbolos 

para que não seja visível a pessoas não autorizadas; 

i) As passwords são sempre encriptadas para que não sejam percetíveis como se 

estivessem em texto aberto. 

  

11.5.2. Identificação e autenticação dos utilizadores 

a) Todos os utilizadores devem ter um único ID para o seu uso pessoal e exclusivo 

e convém que uma técnica adequada de autenticação seja escolhida para validar a 

identidade do utilizador; 

b) É conveniente que a exigência de um único ID pessoal seja aplicada a todo o tipo 

de utilizadores (incluindo pessoal de suporte técnico, operadores, administradores de 

rede, programadores do sistema e administradores da base de dados); 

c) É também conveniente que os ID’s dos utilizadores possam ser utilizados para 

rastrear a sua atividade dentro do sistema. É recomendado que tarefas ou atividades 

regulares dos utilizadores não sejam feitas através de contas com privilégios 

acrescidos; 

d)  Em circunstâncias excecionais, onde haja um claro benefício ao 

negócio/atividade, pode ocorrer a utilização de um ID partilhado por um grupo de 

utilizadores ou para um trabalho específico. Convém que nestes casos a aprovação 
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pelo gestor esteja documentada. Controlos adicionais podem ser necessários para 

manter as responsabilidades. 

e) Convém que ID’s de utilizadores genéricos para uso de um indivíduo somente 

sejam permitidos onde as funções acessíveis ou as ações executadas pelo utilizador 

não precisam de ser rastreadas (ex: acesso só de leitura), ou quando existem outros 

controlos implementados (ex: password para identificar um utilizador genérico 

somente fornecida para um indivíduo por vez e registada). 

f)  Convém que onde é requerida uma autenticação forte e uma verificação de 

identidade sejam utilizados métodos alternativos de autenticação de passwords, como 

meios criptográficos, smart cards, tokens e meios biométricos. 

g)  As passwords são uma maneira muito comum de se provar a identificação e 

autenticação com base no segredo, em que apenas o utilizador conhece. O mesmo pode 

ser obtido por meios criptográficos e protocolos de autenticação. Convém que a força 

da identificação e autenticação seja adequada com a sensibilidade da informação que 

vai ser acedida. 

h) Objetos como tokens de memória ou smart cards que os utilizadores possuem, 

também podem ser usados para a identificação ou autenticação. As tecnologias de 

autenticação biométrica que usam características ou atributos únicos de um indivíduo 

também podem ser usadas autenticar a identidade de uma pessoa. Uma combinação de 

tecnologias e mecanismos seguramente resultará numa autenticação forte.  

 

Implementações no Projeto: 

a) Todos os ID’s dos utilizadores são únicos, garantidos pelo campo id_user da 

tabela sys_users que é auto incrementado sempre que há um novo registo; 

b) Todos os utilizadores que acedem ao sistema, têm obrigatoriamente de ter um 

ID pessoal, mesmo que estes façam parte do suporte técnico, operadores, 

administradores de rede, programadores do sistema e administradores da base de 

dados, etc. Como foi referido anteriormente na alínea c) do tópico 11.2.1 (Registo de 

utilizadores), a aplicação organiza os utilizadores por grupos de acordo com as suas 

funções. Assim também este tipo utilizadores terão a sua própria categoria específica 

dentro do sistema; 

c) Nem todas as atividades dos utilizadores serão rastreadas, apenas as atividades 

de maior relevância, tais como guardar registos dos utilizadores que acederam à 

aplicação, que utilizadores entraram ou deixaram os grupos, que utilizadores 
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administrativos alteraram as permissões dos grupos, entre outros. O(s) 

administrativo(s) do sistema apenas utilizarão a conta para gerir o site, deixando assim 

que as tarefas mais regulares sejam feitas por utilizadores com menos privilégios 

dentro do sistema; 

d) Este ponto não foi implementado, uma vez que não há vantagens de ter ID’s de 

utilizadores partilhados;  

e) Este ponto é incluído no agrupamento de utilizadores, aquando são definidas as 

autorizações às páginas, em que há grupos de utilizadores que apenas têm permissões 

de leitura; 

f) Neste projeto apenas foram usadas passwords encriptadas como meio de 

autenticação; 

g) Independentemente do tipo de utilizador da plataforma, todos eles são obrigados 

a ter uma password forte para que dessa forma garanta maior segurança do sistema; 

h) Esta alínea não foi implementada.    

 

11.5.3. Sistema de gestão de passwords 

O sistema de gestão de passwords deverá ser interativo e deverá garantir passwords 

com qualidade. 

Um sistema de gestão de passwords deverá: 

a) Impor a utilização de ID de utilizador e password para manter as 

responsabilidades dos utilizadores; 

b) Permitir aos utilizadores a escolher e a alterar as suas próprias passwords e 

incluir um procedimento de confirmação para prevenir erros; 

c) Impor a escolha por passwords com qualidade; 

d) Impor trocas de password; 

e) Obrigar os utilizadores com passwords temporárias a alterá-las no seu primeiro 

log-on bem-sucedido; 

f) Manter um registo das passwords utilizadas anteriormente e prevenir que se 

voltem a utilizar; 

g) Não mostrar as passwords quando estas estão a ser digitadas; 

h) Guardar os ficheiros das passwords separados do sistema de dados da aplicação; 

i) Guardar e transmitir passwords de modo protegido (ex: encriptadas); 
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Implementações no Projeto: 

a) Todos os utilizadores têm obrigatoriamente um ID e uma password pessoal; 

b) Foi definida uma área em que os utilizadores depois de autenticados, podem 

alterar as suas passwords. É incluído um sistema de confirmação da nova password 

para prevenir erros de inserção; 

c) Na área onde os utilizadores podem alterar as suas passwords está um 

mecanismo que obriga os mesmos a utilizar passwords fortes; 

d) Como referido na alínea a) do tópico 11.2.4, de tempos em tempos o sistema 

obriga os utilizadores a alterarem as suas passwords; 

e) Sempre que é adicionado um utilizador ao sistema, é-lhe atribuída uma password 

temporária, a qual será obrigado a alterar logo no primeiro log-on bem-sucedido; 

f) Apenas é guardada a última password utilizada, ao invés de guardar todas as 

passwords que o utilizador foi tendo ao longo dos tempos; 

g) Sempre que as passwords são digitadas nos formulários, estas são escondidas 

por símbolos; 

h) Não se aplica a este projeto; 

i) Todas as passwords guardadas na base de dados são devidamente encriptadas.     

 

11.5.5. Time-out das sessões 

Sessões inativas, devem ser desabilitadas após um período de tempo de inatividade. 

Diretrizes de implementação: 

Convém que a limitação de tempo limpe o ecrã e mais tarde elimine a sessão, 

terminando assim a sessão do utilizador que estava autenticado no sistema. O tempo 

designado para o término da sessão deve refletir os riscos de segurança relativamente 

ao cargo do utilizador, a classificação da informação que está a ser processada, as 

funcionalidades que estão a ser utilizadas e os riscos relacionados com os utilizadores 

do terminal do equipamento.  

Uma forma limitada para o recurso da limitação de tempo pode ser fornecida por 

alguns sistemas, em que limpam o ecrã e previnam o acesso não autorizado, sem que 

terminem a sessão das aplicações ou da rede. 

Informações adicionais: 

Este controlo é particularmente importante em locais de alto risco, os quais incluem 

áreas públicas, externas ou fora dos limites de segurança da instituição. É conveniente 
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que estas sessões sejam encerradas para prevenir o acesso por pessoas não autorizadas 

e ataques de negação de serviço. 

 

Implementações no Projeto: 

Este tópico foi implementado neste projeto, porque esta é uma medida de segurança 

bastante importante, uma vez que há o hábito por parte dos utilizadores de deixarem 

as sessões abertas sem que estejam a usar o sistema. Dessa forma, o risco de ser 

acedido por pessoas não autorizadas é maior e pode comprometer tanto a segurança 

dos dados como a privacidade dos mesmos. Este tópico é também recomendado pelo 

RGPD, daí que a sua implementação era obrigatória. O tempo definido para o tempo 

de inatividade das sessões é definido pelo campo timeOut_minutes da tabela 

sys_config e pode ser configurado apenas pelo administrativo do sistema. 

 

11.5.6. Limitação do horário de ligação 

É conveniente haver restrições às horas de acesso ao sistema para garantir uma 

segurança adicional para aplicações de alto risco. 

Diretrizes de implementação: 

É conveniente que seja considerado um horário de ligação às aplicações informáticas 

sensíveis, especialmente aquelas com terminais instalados em locais de alto risco, 

como por exemplo os que se encontram em áreas públicas ou externas fora dos limites 

de segurança da instituição. Exemplos deste tipo de restrição incluem: 

a) Utilização de períodos de tempo pré-determinados, por exemplo para enviar 

grandes quantidades de informação ou sessões regulares interativas de curta duração; 

b) Restringir os horários de ligação ao horário de expediente se não houver 

necessidade de se fazerem horas extras ou trabalho fora do horário normal; 

c) Considerar a reautenticação em intervalos de tempo. 

 

Informações adicionais: 

Limitar o período de tempo durante o qual as ligações são permitidas, reduz a janela 

de oportunidades para acessos não autorizados. Limitar a duração de sessões ativas 

previne os utilizadores a manterem as sessões abertas, para evitarem a reautenticação.  

 

 

 



Anexos 

81 

 

Implementações no Projeto: 

Este tópico não foi implementado neste projeto, porque um horário restrito nos acessos 

poderia afetar o desempenho dos trabalhos exercidos pelos colaboradores das 

instituições. 

 

11.6. Aplicação e controlo de acesso da informação 

11.6.1. Restrição no acesso à informação 

É conveniente que a aplicação dos seguintes controlos seja considerada de forma a 

suportar os requisitos da restrição de acesso: 

a) Disponibilizar menus para controlar o acesso às funções do sistema; 

b) Controlar os direitos de acesso dos utilizadores (ex: Read, Write, Delete e 

Execute); 

c) Controlar os direitos de acesso a outras aplicações; 

d) Garantir que as saídas dos sistemas de aplicação que tratam informações 

sensíveis contenham apenas a informação relevante ao uso de tais saídas e que são 

enviadas apenas para os terminais e locais autorizados; dever-se-á incluir uma análise 

crítica periódica de tais saídas, para assegurar que informação redundante seja 

removida. 

 

Implementações no Projeto: 

a) Na área de administração é disponibilizada um menu para controlar o acesso às 

funções do sistema; 

b) É disponibilizada uma funcionalidade para gerir os direitos de acessos dos 

utilizadores, que ficam depois guardados na tabela sys_usersgroups_by_pages. Estas 

permissões são depois verificadas sempre que o utilizador acede a uma página ou tenta 

proceder a alguma ação dentro da mesma (leitura, adicionar, atualizar ou eliminar);  

c) Como este projeto é composto apenas por uma aplicação, logo este ponto não é 

aplicável; 

d) As saídas de informação que existem para fora do sistema, são apenas 

identificadores que não revelam informações sensíveis nem os seus utilizadores (ex: 

tokens). 
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12. Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação 

12.2. Processamento correto nas aplicações 

12.2.1. Validação dos dados de entrada 

Devem ser usadas verificações à entrada de dados das transações comerciais, dados 

permanentes (ex: nomes e moradas, limites de crédito, números de referência de 

clientes) e em parâmetros de tabelas (ex: preços de venda, taxas de conversão de 

moedas, tarifas de impostos, etc). Convém que as seguintes diretrizes sejam seguidas: 

a) Entradas duplicadas ou outros tipos de verificação, tais como verificação dos 

limites e limitando os intervalos de dados, para detetar os seguintes erros:  

1) Valores fora dos intervalos de dados; 

2) Caracteres inválidos inseridos nos campos; 

3) Dados incompletos ou em falta; 

4) Exceder o limite (inferior ou superior) de dados; 

5) Controlo sobre os dados inconsistentes ou não autorizados; 

b) Verificar periodicamente o conteúdo dos campos chave ou ficheiros de dados 

para confirmar a sua veracidade e integridade; 

c) Analisar nos documentos impressos por alguma alteração não autorizada (todas 

as alterações nos documentos de entrada devem ser autorizadas); 

d) Procedimentos para tratar erros de validação; 

e) Procedimentos para testar a razoabilidade dos dados de entrada; 

f) Definição da responsabilidade de todo o pessoal envolvido no processo de 

entrada de dados; 

g) Criação de um registo das atividades envolvidas no processo de entrada de 

dados. 

 

Informações adicionais: 

A verificação e validação automática de dados de entrada deve de se ter em conta (onde 

aplicáveis) para reduzir o risco de erros e prevenir ataques como buffer overflow e 

injeção de código. 

 

Implementações no Projeto: 

a) A introdução dos dados inseridos é analisada para prevenir os seguintes erros: 

1) A inserção de dados é sempre verificada se está dentro dos intervalos de 

dados; 
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2) Se os dados correspondem com o tipo de dados previamente 

estabelecido; 

3) Se os dados estão incompletos ou em falta, como é no caso de campos de 

preenchimento obrigatório; 

4) É sempre verificado se os dados estão dentro dos tamanhos definidos 

pelos campos da base de dados; 

5) É feito um controlo sobre os dados que não são consistentes com os 

campos e se estes estão ou não autorizados; 

b) Este ponto não é implementado porque a verificação dos campos chave são 

verificados aquando da sua inserção pelo sistema de gestão base de dados, uma vez 

que este não permite alterações no tipo de dados; 

c) Este ponto também não é implementado, porque é da responsabilidade dos 

gestores da aplicação, após a conceção da mesma; 

d) Sempre que existem campos de introdução de dados, estes são sempre validados 

e caso não estejam em conformidade, são apresentados os respetivos erros para que o 

utilizador os corrija; 

e) Através dos scripts de JavaScript é feita uma avaliação dos dados que estão a ser 

inseridos e se estes estão em conformidade com o tipo de dados do campo. E se mesmo 

assim algum erro consiga passar nos filtros do script, são ainda validados por outro 

sistema distinto; 

f) Quando os utilizadores criam as suas contas na plataforma, ou quando são 

adicionados aos grupos, estes são informados e notificados dos seus direitos e 

responsabilidades dentro da aplicação; 

g) Nem todos os processos de entrada de dados são registados, sendo apenas os 

mais importantes, nomeadamente as alterações de password, alterações de privilégios, 

etc. 

 

 

Anexo B - Análise do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Para o planeamento do projeto, foi tida em conta a legislação do novo regulamento (eur-

lex.europa.eu, 2018) para que este também estivesse em conformidade com a nova legislação. 

Das 173 alíneas do regulamento, foram transcritas aquelas que têm impacto direto na conceção 

do projeto. Em baixo são descritas tais alíneas, bem como algumas definições (eur-
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lex.europa.eu, 2018) que são pertinentes para a interpretação da legislação. No final são 

apresentadas as soluções implementadas no projeto. 

 

Artigo 2.º - Definições: 

 

g) “Pessoas particulares”, todas as pessoas singulares;  

h) “Dados pessoais”, uma informação relativa a um titular de dados pessoais; 

i) “Titular dos dados”, uma pessoa singular identificada ou uma pessoa singular 

identificável, que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por 

referência a um identificador como, por exemplo, nome, número de identificação, dados 

de localização, identificadores por via eletrónica ou um ou mais elementos específicos da 

identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa 

pessoa; 

j) “Dados genéticos”, todos os dados pessoais, relacionados com as características 

genéticas de uma pessoa que são hereditárias ou adquiridas, que dão informações 

unívocas sobre a fisiologia ou a saúde dessa pessoa, resultantes em especial da análise de 

uma amostra biológica proveniente da pessoa em causa; 

k) “Tratamento”, uma operação ou um conjunto de operações efetuadas sobre dados 

pessoais ou conjuntos de dados pessoais, com ou sem meios automatizados, 

designadamente a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a 

adaptação ou a alteração, a extração, a consulta, a utilização, a divulgação através de 

transmissão, a difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou 

combinação, a restrição, o apagamento ou a destruição; 

l) “Destinatário”, a pessoa singular ou coletiva, autoridade pública, agência ou qualquer 

outro organismo que receba comunicações de dados, independentemente de se tratar ou 

não de um terceiro; 

n) “Violação de dados pessoais”, a violação da segurança que provoque, de modo 

acidental ou ilícito, a destruição, perda ou alteração, divulgação ou acesso não autorizados 

a dados pessoais que tenham sido transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro 

tipo de tratamento; 

o) “Consentimento do titular de dados”, a manifestação de vontade, livre, específica, 

informada e inequívoca, mediante a qual o titular dos dados aceita, através de uma 

declaração ou de uma ação, que os seus dados pessoais sejam objeto de tratamento; 
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 A seguinte listagem mostra as alíneas relevantes do regulamento (eur-lex.europa.eu, 

2018) a ter em conta: 

1) “A proteção das pessoas singulares relativamente ao tratamento de dados pessoais é um 

direito fundamental. O artigo 8.º, n.º 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia (“Carta”) e o artigo 16.o, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE) estabelecem que todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de 

caráter pessoal que lhes digam respeito”. 

 

2) “Os princípios e as regras em matéria de proteção das pessoas singulares relativamente 

ao tratamento dos seus dados pessoais deverão respeitar, independentemente da 

nacionalidade ou do local de residência dessas pessoas, os seus direitos e liberdades 

fundamentais, nomeadamente o direito à proteção dos dados pessoais. O presente 

regulamento tem como objetivo contribuir para a realização de um espaço de liberdade, 

segurança e justiça e de uma união económica, para o progresso económico e social, a 

consolidação e a convergência das economias a nível do mercado interno e para o bem-estar 

das pessoas singulares”. 

 

28) “A aplicação da pseudonimização aos dados pessoais pode reduzir os riscos para os 

titulares de dados em questão e ajudar os responsáveis pelo tratamento e os seus 

subcontratantes a cumprir as suas obrigações de proteção de dados. A introdução explícita 

da “pseudonimização” no presente regulamento não se destina a excluir eventuais outras 

medidas de proteção de dados”. 

 

30) “As pessoas singulares podem ser associadas a identificadores por via eletrónica, 

fornecidos pelos respetivos aparelhos, aplicações, ferramentas e protocolos, tais como 

endereços IP (protocolo internet) ou testemunhos de conexão (cookie) ou outros 

identificadores, como as etiquetas de identificação por radiofrequência. Estes identificadores 

podem deixar vestígios que, em especial quando combinados com identificadores únicos e 

outras informações recebidas pelos servidores, podem ser utilizados para a definição de 

perfis e a identificação das pessoas singulares”. 

 

32) “O consentimento do titular dos dados deverá ser dado mediante um ato positivo claro 

que indique uma manifestação de vontade livre, específica, informada e inequívoca de que 
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o titular de dados consente no tratamento dos dados que lhe digam respeito, como por 

exemplo mediante uma declaração escrita, inclusive em formato eletrónico, ou uma 

declaração oral. O consentimento pode ser dado validando uma opção ao visitar um sítio 

web na Internet, selecionando os parâmetros técnicos para os serviços da sociedade da 

informação ou mediante outra declaração ou conduta que indique claramente nesse contexto 

que aceita o tratamento proposto dos seus dados pessoais. O silêncio, as opções pré-validadas 

ou a omissão não deverão, por conseguinte, constituir um consentimento. O consentimento 

deverá abranger todas as atividades de tratamento realizadas com a mesma finalidade. Nos 

casos em que o tratamento sirva fins múltiplos, deverá ser dado um consentimento para todos 

esses fins. Se o consentimento tiver de ser dado no seguimento de um pedido apresentado 

por via eletrónica, esse pedido tem de ser claro e conciso e não pode perturbar 

desnecessariamente a utilização do serviço para o qual é fornecido”. 

 

49) “O tratamento de dados pessoais, na medida estritamente necessária e proporcionada 

para assegurar a segurança da rede e das informações, ou seja, a capacidade de uma rede ou 

de um sistema informático de resistir, com um dado nível de confiança, a eventos acidentais 

ou a ações maliciosas ou ilícitas que comprometam a disponibilidade, a autenticidade, a 

integridade e a confidencialidade dos dados pessoais conservados ou transmitidos, bem 

como a segurança dos serviços conexos oferecidos ou acessíveis através destas redes e 

sistemas, pelas autoridades públicas, equipas de intervenção em caso de emergências 

informáticas (CERT), equipas de resposta a incidentes no domínio da segurança informática 

(CSIRT), fornecedores ou redes de serviços de comunicações eletrónicas e por fornecedores 

de tecnologias e serviços de segurança, constitui um interesse legítimo do responsável pelo 

tratamento. Pode ser esse o caso quando o tratamento vise, por exemplo, impedir o acesso 

não autorizado a redes de comunicações eletrónicas e a distribuição de códigos maliciosos e 

pôr termo a ataques de «negação de serviço» e a danos causados aos sistemas de 

comunicações informáticas e eletrónicas”. 

 

64) “O responsável pelo tratamento deverá adotar todas as medidas razoáveis para verificar 

a identidade do titular dos dados que solicite o acesso, em especial no contexto de serviços 

e de identificadores por via eletrónica. Os responsáveis pelo tratamento não deverão 

conservar dados pessoais com a finalidade exclusiva de estar em condições de reagir a 

eventuais pedidos”. 
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78) “A defesa dos direitos e liberdades das pessoas singulares relativamente ao tratamento 

dos seus dados pessoais exige a adoção de medidas técnicas e organizativas adequadas, a 

fim de assegurar o cumprimento dos requisitos do presente regulamento. Para poder 

comprovar a conformidade com o presente regulamento, o responsável pelo tratamento 

deverá adotar orientações internas e aplicar medidas que respeitem, em especial, os 

princípios da proteção de dados desde a conceção e da proteção de dados por defeito. Tais 

medidas podem incluir a minimização do tratamento de dados pessoais, a pseudonimização 

de dados pessoais o mais cedo possível, a transparência no que toca às funções e ao 

tratamento de dados pessoais, a possibilidade de o titular dos dados controlar o tratamento 

de dados e a possibilidade de o responsável pelo tratamento criar e melhorar medidas de 

segurança. No contexto do desenvolvimento, conceção, seleção e utilização de aplicações, 

serviços e produtos que se baseiam no tratamento de dados pessoais ou recorrem a este 

tratamento para executarem as suas funções, haverá que incentivar os fabricantes dos 

produtos, serviços e aplicações a ter em conta o direito à proteção de dados quando do seu 

desenvolvimento e conceção e, no devido respeito pelas técnicas mais avançadas, a garantir 

que os responsáveis pelo tratamento e os subcontratantes estejam em condições de cumprir 

as suas obrigações em matéria de proteção de dados. Os princípios de proteção de dados 

desde a conceção e, por defeito, deverão também ser tomados em consideração no contexto 

dos contratos públicos”. 

 

83) “A fim de preservar a segurança e evitar o tratamento em violação do presente 

regulamento, o responsável pelo tratamento, ou o subcontratante, deverá avaliar os riscos 

que o tratamento implica e aplicar medidas que os atenuem, como a cifragem. Essas medidas 

deverão assegurar um nível de segurança adequado, nomeadamente a confidencialidade, 

tendo em conta as técnicas mais avançadas e os custos da sua aplicação em função dos riscos 

e da natureza dos dados pessoais a proteger”.  

 

87) “Há que verificar se foram aplicadas todas as medidas tecnológicas de proteção e de 

organização para apurar imediatamente a ocorrência de uma violação de dados pessoais e 

para informar rapidamente a autoridade de controlo e o titular. Para comprovar que a 

notificação foi enviada sem demora injustificada importa ter em consideração, em especial, 

a natureza e a gravidade da violação dos dados pessoais e as respetivas consequências e 

efeitos adversos para o titular dos dados. Essa notificação poderá resultar numa intervenção 
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da autoridade de controlo em conformidade com as suas funções e competências, definidas 

pelo presente regulamento”. 

 

Implementações no Projeto: 

1) Como referido neste ponto, os dados pessoais das pessoas singulares têm de ser 

protegidos. Assim sendo, decidiu-se que todos os campos da base de dados que armazenem 

dados pessoais, independentemente se são de pessoas singulares ou coletivas serão 

encriptados para garantir a sua segurança. Estamos a falar principalmente dos campos da 

tabela sys_users, uma vez que é nesta que os dados pessoais dos utilizadores são inseridos.  

 

2)  Este ponto refere que o regulamento se aplica apenas aos cidadãos europeus, mas neste 

projeto decidiu-se que se aplicaria o regulamento a todos os utilizadores da aplicação, sendo 

ou não cidadãos europeus. 

 

28)    Como se referiu no ponto 1) apenas a tabela sys_users terá dados pessoais dos 

utilizadores, enquanto que as restantes tabelas usam apenas o ID do utilizador para o 

identificar. Assim é usada a pseudonimização dos utilizadores, para que dessa forma estes 

não sejam identificados. 

 

30)   Por razões de segurança e controlo da aplicação, são guardados dados de IP, Cookies 

dos utilizadores que utilizam a aplicação. A utilização destes dados é devidamente 

referenciada nos Termos e Condições, os quais terão de ser aceites para se utilizar a 

aplicação. 

 

32)  Quanto ao consentimento do fornecimento dos dados pessoais é sempre feito de uma 

forma implícita e devidamente registada, através dos campos de registo da data do ato e é 

guardado na base de dados. Quando o utilizador cria uma conta na aplicação é-lhe dada a 

conhecer a declaração de privacidade onde é informado para que fins são utilizados os seus 

dados.  

 

49) Para proporcionar maior segurança do sistema informático em resistir, com um dado 

nível de confiança, a eventos acidentais ou a ações maliciosas ou ilícitas que comprometam 

a disponibilidade, a autenticidade, a integridade e a confidencialidade dos dados pessoais 
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conservados ou transmitidos, são guardados alguns pessoais (Ip e localização), de 

utilizadores não registados para que estes possam ser processados de forma a gerir o tráfego 

e por isso conseguir bloquear tentativas mal-intencionadas de acesso ao sistema, bem como 

a de negação de serviço. 

 

64) Quando um utilizador se regista na aplicação, o sistema disponibiliza uma verificação a 

dois passos para verificar a titularidade dos dados. Após o registo, o utilizador recebe uma 

notificação no seu email para ativar a respetiva conta. Caso o registo não tenha sido feito 

pelo próprio, o sistema apaga os dados do mesmo passado um determinado tempo 

(especificado na notificação enviada). 

  

78)  O estudo da arquitetura da aplicação foi feito tendo sempre em conta a proteção dos 

dados dos utilizadores. Para isso apenas os dados indispensáveis dos utilizadores é que são 

recolhidos e guardados, sendo estes também protegidos por encriptação (tabela sys_users). 

Nas demais tabelas utiliza-se a pseudonimização para identificar os utilizadores (id_user). 

Desta forma esta aplicação segue a diretiva “os princípios da proteção de dados desde a 

conceção e da proteção de dados por defeito”. 

 

83) A fim de se protegerem os dados pessoais dos utilizadores, todos eles foram 

devidamente encriptados para garantir desta forma um anonimato no caso de haver uma 

violação de segurança na aplicação. Também os utilizadores foram agrupados em grupos de 

acordo com os seus privilégios no sistema. 

 

87) A aplicação das normas internacionais (ISO 27002) na conceção da aplicação garantiu 

que esta seguia tais normas de segurança, garantindo assim uma maior confiança na 

aplicação. Desta forma se houver alguma quebra de segurança que comprometa os dados 

pessoais, minimizam-se a fuga de informação dos titulares e alguns problemas ao ter que 

provar às autoridades competentes que a aplicação seguia as normas de segurança. 
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Anexo C - Casos de Uso (secundários) 

 

Registar Organização 

A Tabela 8 descreve o processo de registar as Organizações na aplicação para que estas 

possam utilizar os serviços disponibilizados. Para garantir a autenticidade do registo, este é feito 

a dois passos, ou seja, só depois de ativar a conta através de uma notificação enviada por email, 

é que a conta fica ativa. Após o registo inicial é dado ao utilizador dois dias para ativar a conta, 

caso contrário os dados registados são apagados da BD. O processo de registo de organizações 

é descrito com mais pormenor no algoritmo 6.2.1. 

 

Tabela 8: Descrição do caso de uso “Registar Organização” 

Nome Registar Organização 

Objetivo O ator adiciona uma Organização 

Prioridade Alta 

Pré-Condição  

Cenário  

Principal 

1) O ator seleciona a opção “Criar uma Conta”; 

2) O sistema mostra o formulário para adicionar a nova Organização; 

3) O ator preenche os campos e clica no botão “Registar Organização”; 

4) O sistema regista os dados na BD e atribuiu um ID à entidade. É 

enviado um email para o utilizador para este confirmar o registo; 

5) O ator pressiona o botão “Ativar Conta” do email; 

6) O sistema mostra a mensagem de sucesso no registo da conta. 

Cenário 

Alternativo 

3) a) O ator clica no botão “Cancelar” e sai da página de Registo; 

7) b) O ator não preenche todos os campos obrigatórios e é mostrada 

uma mensagem de erro; 

3) c) O ator preenche algum campo com um tipo de dados incorreto e é 

mostrada uma mensagem de erro; 

3) d) O sistema deteta que já existe um NIF ou email na BD, igual ao 

que foi introduzido e mostra uma mensagem de erro;   

4) a) O ator insere um email inválido e não recebe a notificação para 

concluir o Registo da Conta; 
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5) a) O ator não ativa a conta no prazo estabelecido e os dados dessa 

conta são apagados na BD;  

Pós-condição Não tem 

Casos de teste 

 Verificar se ao não introduzir dados nos campos obrigatórios, o 

sistema mostra mensagem de erro; 

 Verificar se ao introduzir tipos de dados incorretos, o sistema mostra 

mensagem de erro; 

 Verificar se o NIF e o email não estiverem nos formatos corretos, o 

sistema mostra mensagem de erro;  

 Verificar se ao introduzir um NIF ou email já existente na BD, o 

sistema mostra mensagem de erro; 

 Verificar se o ator ao tentar ativar uma conta fora do tempo 

estabelecido para ativação, se o sistema mostra mensagem de erro. 

 

 

Autenticação de utilizadores (login) 

O processo de autenticação dos utilizadores na aplicação é descrito no caso de uso da Tabela 

9, o qual é o responsável por verificar a autenticidade dos dados no acesso ao sistema. Para 

autenticação é necessário um endereço de email e password válidos. Por medidas de segurança, 

o sistema guarda todos as tentativas falhadas ou bem-sucedidas dos utilizadores ao sistema. 

Quando o acesso é válido, há uma série de procedimentos que são feitos até que o utilizador 

seja encaminhado para a área reservada. Todo o processo começa por registar o acesso válido 

no sistema, seguido de verificar que permissões tem esse utilizador para as páginas que está 

autorizado a utilizar. Após essas verificações, o sistema guarda essas permissões numa variável 

de sessão, a qual vai requisitar sempre que o utilizador aceder a uma página. O algoritmo 0 

mostra com detalhe todo o processo. 

 

Tabela 9: Descrição do caso de uso "Login" 

Nome Login 

Objetivo O ator aceder à área reservada 

Prioridade Alta 

Pré-Condição Não tem 
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Cenário  

Principal 

1) O ator seleciona a opção “Login”; 

2) O sistema mostra o formulário para autenticação; 

3) O ator preenche os campos e clica no botão “login”; 

4) O sistema verifica se os dados preenchidos e analisa a que grupo 

pertence e quais as respetivas permissões que lhe estão atribuídas. É 

encaminhado para a área reservada. 

Cenário 

Alternativo 

2) a) O ator clica num dos botões existentes na página e sai da 

página de login; 

3) b) O ator não preenche todos os campos com o formato de 

dados correto e é mostrada uma mensagem de erro; 

2) c) O ator não preenche todos os campos obrigatórios e é 

mostrada uma mensagem de erro; 

3) a) O ator não está registado na aplicação e é mostrada uma mensagem 

de erro; 

3) b) O ator não coloca a password correta e é mostrada uma mensagem 

de erro; 

Pós-condição Não tem 

Casos de teste 

 Verificar se o sistema mostra mensagem de erro, ao não se 

introduzirem dados nos campos obrigatórios; 

 Verificar se o sistema mostra uma mensagem de erro se o formato do 

email não for correto; 

 Verificar se o sistema mostra mensagem de erro, ao se introduzir uma 

password errada; 

 Verificar se o sistema mostra mensagem de erro se o utilizador não 

se encontrar registado na aplicação. 

 

 

Recuperar Password 

A Tabela 10 descreve o caso de uso Recuperar Password. Este processo é utilizado quando 

um utilizador não consegue aceder ao sistema com a password que dispõe. Desta forma repõe 

o acesso à aplicação, alterando a password para uma nova. É um processo efetuado a dois passos 
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para garantir a autenticidade do utilizador. Por questões de segurança, este processo tem apenas 

trinta minutos de validade.  

 

Tabela 10: Descrição do caso de uso “Recuperar Password” 

Nome Recuperar Password 

Objetivo O ator recupera a password 

Prioridade Alta 

Pré-Condição Não tem 

Cenário  

Principal 

1) O ator seleciona a opção “Recuperar Password”; 

2) O sistema mostra o formulário para recuperar a password; 

3) O ator preenche os campos e clica no botão “Recuperar Password”; 

4) O sistema gera um token identificativo do utilizador, uma data de 

validade e guarda os dados na BD. De seguida é enviado uma 

notificação para o email do utilizador para concluir o processo; 

5) O ator pressiona no botão “Definir nova password” do email 

recebido; 

6) O sistema mostra a página onde o utilizador pode definir a nova 

password; 

7) O ator preenche os dados; 

8) O sistema valida os dados do formulário e do token, atualiza a 

password e mostra uma mensagem de sucesso. 

 

Cenário 

Alternativo 

2) a) O ator clica no botão “Cancelar” e sai da página de Recuperação 

da Password; 

4) b) O ator não preenche todos os campos obrigatórios e é mostrada 

uma mensagem de erro; 

3) c) O ator preenche algum campo com um tipo de dados incorreto e é 

mostrada uma mensagem de erro; 

4) d) O sistema deteta que o email preenchido não se encontra registado 

na BD e não envia a notificação por email;  

5) a) O utilizador não recebe email porque não se encontra registado na 

aplicação; 



NT RGPD 

94 

6) a) O sistema não apresenta a página para a definir a nova password, 

porque este não se encontra registado na aplicação; 

7) a) O ator não preenche a password com os requisitos solicitados e é 

apresentada uma mensagem de erro; 

7) b) O ator não introduz a password e confirmação de password iguais 

e é apresentada uma mensagem de erro; 

8) c) O sistema deteta que a password nova é igual à anterior e apresenta 

uma mensagem de erro; 

Pós-condição Não tem 

Casos de teste 

 Verificar se o sistema mostra mensagem de erro, ao não se 

introduzirem dados nos campos obrigatórios; 

 Verificar se o sistema mostra mensagem de erro, ao se introduzir a 

password e a confirmação de password diferentes; 

 Verificar se o sistema mostra uma mensagem de erro, ao se introduzir 

uma password sem que cumpra os requisitos obrigatórios;  

 Verificar se o sistema mostra mensagem de erro, ao introduzir uma 

password igual à anterior; 

 Verificar se o sistema mostra mensagem de erro, se o ator deixar 

passar o tempo estabelecido para definir a nova password. 
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Anexo D - Dicionário de Dados  

Aqui é apresentado o dicionário de dados das tabelas da base de dados da aplicação.  

A Tabela 11, mostra o dicionário de dados da tabela dos utilizadores da aplicação. 

 

Tabela: sys_users 

 

Tabela 11: Dicionário de dados da tabela "sys_users" 

nome do campo descrição 
tipo de 

dados 
restrições 

id_user ID do utilizador INT PK, AI, Not Null 

name Nome do utilizador VARCHAR(60) Not Null 

address Endereço  VARCHAR(100) Null 

zip_code Código-Postal VARCHAR(12) Null 

city Cidade VARCHAR(50) Null 

country País VARCHAR(50) Null 

phone Telefone VARCHAR(15) Null 

email_primary Email Principal VARCHAR(60) Not Null, Unique 

email_secondary Email Secundário VARCHAR(60) Null 

temporary_password_status Estado da password temporária TINYINT(1) Null 

previous_password Password Anterior VARCHAR(255) Null 

current_password Password Atual VARCHAR(255) Not Null 

active_status Se o utilizador está ou não ativo TINYINT(1) Null 

register_date Data de registo no sistema DATETIME Not Null 

token_activation Token para ativação do utilizador VARCHAR(255) Null 

token_activation_expire_date Data que expira o token anterior DATETIME Null 

activation_date Data de ativação da conta DATETIME Null 

num_login_fail_attempt Número de Logins falhados TINYINT(2) Null 

account_blocked_status 
Se o estado da conta está 

bloqueado 
TINYINT(1) Null 

account_blocked_end_date 
Data até quando a conta se 

encontra bloqueada 
DATETIME Null 

Id_company 
ID da empresa a que pertence o 

utilizador 
INT FK, Not Null 
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Os registos do login na aplicação ficam registados na tabela sys_login_logs. A Tabela 12, 

mostra o seu dicionário de dados. 

 

Tabela: sys_login_logs 

 

Tabela 12: Dicionário de dados da tabela "sys_login_logs" 

nome do campo descrição 
tipo de 

dados 
restrições 

id_login_log ID do registo de login INT PK, Not Null 

login_fail_date Data do login falhado DATETIME Null 

session_start_date Data de início de sessão DATETIME Null 

session_status Estado da sessão.  TINYINT(1) Null 

sessionID Id da sessão ativa. VARCHAR(255) Null 

ip_address Endereço IP VARCHAR(15) Null 

device_type 
Tipo de dispositivo que acedeu ao 

sistema 
VARCHAR(50) Null 

operating_system Sistema Operativo do dispositivo VARCHAR(50) Null 

browser Browser utilizado VARCHAR(50) Null 

country Siglas do País VARCHAR(5) Null 

session_ended_date Data do fim da sessão DATETIME Null 

id_user ID do Utilizador INT FK, Not Null 

 

 

A Tabela 13, mostra o dicionário de dados da tabela das recuperações de password efetuadas 

pelos utilizadores. 

 

Tabela: sys_forgot_password 

 

Tabela 13: Dicionário de dados da tabela "sys_forgot_password" 

nome do campo descrição 
tipo de 

dados 
restrições 

id_forgot_pwd ID da recuperação de password INT PK, Not Null 

process_start_date 
Data do início do processo de 

recuperação 
DATETIME Null 
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recovery_token 
Token para identificação do 

utilizador 
VARCHAR(255) Null 

recovery_token_expire_date Data de expiração do token DATETIME Null 

active_status Estado do processo TINYINT(1) Null 

process_ended_date Data do fim do processo DATETIME Null 

id_user ID do utilizador INT Null 

 

 

A tabela sys_users_by_groups guarda os dados dos utilizadores que pertencem aos grupos 

de utilizadores. A Tabela 14 mostra o seu dicionário de dados. 

 

Tabela: sys_users_by_groups 

 

Tabela 14:  Dicionário de dados da tabela "sys_users_by_groups" 

nome do campo descrição 
tipo de 

dados 
restrições 

id_user ID do utilizador INT PK, FK, Not Null 

id_group ID do grupo de utilizadores INT PK, FK, Not Null 

active_status Estado do utilizador no grupo TINYINT(1) Null 

group_input_date 
Data em que o utilizador entrou 

no grupo 
DATETIME Null 

user_input_responsible 
ID do utilizador responsável que 

adicionou o utilizador ao grupo 
INT FK, Not Null 

group_output_date 
Data em que o utilizador saiu do 

grupo 
DATETIME Null 

user_output_responsible 
ID do utilizador responsável que 

retirou o utilizador ao grupo 
INT FK, Not Null 
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A Tabela 15, mostra o dicionário de dados da tabela dos grupos de utilizadores da aplicação. 

 

Tabela: sys_groups 

 

Tabela 15: Dicionário de dados da tabela "sys_groups" 

nome do campo descrição 
tipo de 

dados 
restrições 

id_group ID do grupo INT PK, Not Null 

name Nome do grupo VARCHAR(50) Not Null 

access_rights_description 
Descrição dos direitos de acesso 

ao grupo 
TEXT Null 

register_date Data de registo DATETIME Null 

active_status Estado do grupo TINYINT(1) Null 

user_register_responsible ID do utilizador que criou o grupo DATETIME FK, Not Null 

 

A tabela sys_groups_by_pages guarda as permissões que os grupos de utilizadores têm sobre 

as páginas da aplicação. O dicionário de dados está descrito na Tabela 16. 

 

Tabela: sys_groups_by_pages 

 

Tabela 16: Dicionário de dados da tabela "sys_groups_by_pages" 

nome do campo descrição 
tipo de 

dados 
restrições 

id_group ID do grupo INT PK, FK, Not Null 

id_page ID da página web INT PK, FK, Not Null 

read Permissão de Leitura TINYINT(1) Null 

create Permissão de Criação TINYINT(1) Null 

update Permissão para Atualizar TINYINT(1) Null 

delete Permissão para Apagar TINYINT(1) Null 

active_status Estado das permissões TINYINT(1) Null 

register_date Data de registo DATETIME Null 

user_register_responsible 
ID do utilizador que criou as 

permissões 
INT FK, Not Null 

 

 



Anexos 

99 

 

A Tabela 17, mostra o dicionário de dados da tabela das páginas de internet da aplicação. 

 

Tabela: sys_pages 

 

Tabela 17: Dicionário de dados da tabela "sys_pages" 

nome do campo descrição 
tipo de 

dados 
restrições 

id_page ID da página web INT PK, Not Null 

name Nome da página VARCHAR(50) Null 

long_description Descrição alongada da página TEXT Null 

link Link da página (ex: users.php) VARCHAR(50) Not Null 

 

 

A Tabela 18, mostra o dicionário de dados da tabela de configurações de parâmetros da 

aplicação. 

 

Tabela: sys_config 

 

Tabela 18: Dicionário de dados da tabela "sys_config" 

nome do campo descrição 
tipo de 

dados 
restrições 

total_login_fail_attempt 
Número total de tentativas de 

login falhadas permitidas 
TINYINT(2) Not Null 

users_days_to_change_password 

Tempo em dias para que os 

utilizadores tenham de mudar 

as suas passwords  

INT Null 

admins_days_to_change_password 

Tempo em dias para que os 

administrativos tenham de 

mudar as suas passwords 

INT Null 

timeOut_minutes 
Tempo em minutos que pode 

uma sessão estar inativa 
INT Null 
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A Tabela 19, mostra o dicionário de dados da tabela das empresas da aplicação. 

 

Tabela: companies 

 

Tabela 19: Dicionário de dados da tabela "companies" 

nome do campo descrição 
tipo de 

dados 
restrições 

id_company ID da empresa INT PK, Not Null 

name Nome da empresa VARCHAR(100) Not Null 

address Endereço  VARCHAR(100) Null 

zip_code Código Postal  VARCHAR(12) Null 

city Cidade  VARCHAR(50) Null 

country País  VARCHAR(50) Null 

phone Telefone  VARCHAR(14) Null 

nif Número de Contribuinte VARCHAR(15) Null 

register_date Data de Registo da empresa DATETIME Null 

activation_date Data da ativação DATETIME Null 

active_status Estado da empresa TINYINT(1) Null 

 

 

A Tabela 20, mostra o dicionário de dados da tabela dos utilizadores que pertencem às 

empresas. 

 

Tabela: users_by_companies 

 

Tabela 20: Dicionário de dados da tabela "users_by_companies" 

nome do campo descrição 
tipo de 

dados 
restrições 

id_company ID da empresa INT PK, FK, Not Null 

id_user ID do utilizador INT PK, FK, Not Null 

company_input_date 
Data de entrada do utilizador na 

empresa 
DATETIME Null 

company_output_date 
Data de saída do utilizador da 

empresa 
DATETIME Null 

id_user_company ID do utilizador INT FK, Not Null 
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A Tabela 21, mostra o dicionário de dados da tabela dos grupos das questões do questionário.  

 

Tabela: questions_groups 

Tabela 21: Dicionário de dados da tabela "questions_groups" 

nome do campo descrição 
tipo de 

dados 
restrições 

id_question_group ID do grupo de questões INT PK, Not Null 

name Nome da questão VARCHAR(255) Not Null 

register_date Data de registo DATETIME Null 

 

 

A Tabela 22, mostra o dicionário de dados da tabela das questões do questionário. 

 

Tabela: questions 

 

Tabela 22: Dicionário de dados da tabela "questions" 

nome do campo descrição 
tipo de 

dados 
restrições 

id_question ID da pergunta INT PK, Not Null 

question Pergunta TEXT Null 

question_description Descrição alongada da pergunta TEXT Null 

register_date Data de registo DATETIME Null 

id_question_group ID do grupo de questões INT FK, Not Null 

 

 

A Tabela 23, mostra o dicionário de dados da tabela das respostas possíveis para as perguntas 

do questionário. 
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Tabela: answers 

 

Tabela 23: Dicionário de dados da tabela "answers" 

nome do campo descrição 
tipo de 

dados 
restrições 

id_answer ID da resposta INT PK, Not Null 

answer Resposta VARCHAR(100) Null 

answer_score Pontuação que tem a resposta INT Null 

 

 

A Tabela 24, mostra o dicionário de dados da tabela onde ficam guardados os dados relativos 

aos questionários. 

 

Tabela: quiz 

 

Tabela 24: Dicionário de dados da tabela "quiz" 

nome do campo descrição 
tipo de 

dados 
restrições 

id_quiz ID do questionário INT PK, Not Null 

name Nome do questionário VARCHAR(50) Null 

start_date Data de início DATETIME Null 

scores Pontuação INT Null 

active_status Estado do questionário TINYINT(1) Null 

id_company ID da empresa INT FK, Not Null 

user_start_quiz 
ID do utilizador que iniciou o 

questionário 
INT FK, Not Null 

 

 

A Tabela 25, mostra o dicionário de dados da tabela onde ficam guardadas as respostas das 

questões, bem como a data da resposta. 
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Tabela: quiz_questions 

 

Tabela 25: Dicionário de dados da tabela "quiz_questions" 

nome do campo descrição tipo de dados restrições 

id_quiz ID do questionário INT PK, FK, Not Null 

id_question ID da questão INT PK, FK, Not Null 

register_date Data de registo DATETIME Null 

id_answer ID da resposta INT FK, Not Null 

 

 

 


