


Um Instituto Público de Regime Especial, de serviços

partilhados de Tecnologias de Informação e

Comunicação, que reporta diretamente ao Ministério do

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Somos uma equipa de 300 trabalhadores, organizados

por 7 departamentos e 17 áreas.



Definir e propor as políticas e estratégias de tecnologias de informação e 

comunicação, garantindo o planeamento, conceção, execução e 

avaliação das iniciativas de informatização e atualização tecnológica do 

MTSSS



Ser reconhecidos por transformar de forma inovadora e 

sustentável a relação do Cidadão com a administração pública, 

afirmando a diferenciação e a excelência dos nossos serviços. 



TransparênciaInovação Confiança Competência
Acreditamos na capacidade contínua de 

explorar novas ideias e soluções, 
que transformam a relação do cidadão com a 

administração pública.

Cumprimos os nossos compromissos, 
assumimos riscos de forma responsável.

Somos eticamente responsáveis, acreditamos 
na prestação de contas e na boa gestão dos 

dinheiros públicos. 

Valorizamos os contributos das pessoas, 
promovendo a comunicação e o trabalho em 
equipa. Juntos, conseguimos um trabalho de 

excelência. 









A NOSSA SITUAÇÃO (PARTICULAR) PERANTE A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Enquanto entidade subcontratante  (artigo 4.º, n.º8 RGPD)

- Volume de dados muito elevado (parceiros do MTSSS e entidades de diversas áreas governativas)1.

2.
Enquanto  entidade responsável pelo tratamento (artigo 4.º, n.º7 RGPD)

- Dados relativos aos trabalhadores. Volume de dados pessoais muito reduzido, quando comparado 

com os dados anteriores.



ADOTAMOS UM CONJUNTO DE MEDIDAS/AÇÕES/PROCEDIMENTOS 

NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO DE DADOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

▪ Autorizações da Comissão Nacional de Proteção de dados

▪ Celebração de protocolos, designadamente, com entidades do MTSSS e de outras áreas governativas

(exemplo: protocolo de cooperação e coordenação e procedimentos entre a Administração Fiscal e a Segurança Social)

Certificação ISO 20000-1 (Gestão de serviços TI - 2017) e Certificação ISO 27001 (Segurança da informação - 2017)

▪ Criação equipa responsável pela Segurança da Informação 

(2016)

▪ Sistema de Gestão Integrado 

(Sistema de Gestão da Qualidade; Sistema de Gestão de Segurança da Informação e Sistema de Gestão de Serviços)

Integra numa lógica de compliance e accountability o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, o Código de Ética e 

Conduta do Instituto, o Regulamento de Utilização da Informação, o  Regulamento de Utilização de Tecnologias de Informação e 

Comunicação e o Código de Conduta de Fornecedores. 

O PIT foi reconhecido como uma boa prática na administração pública pelo INA  e é apresentado como um exemplo na prevenção de riscos 

de gestão pelo Conselho de Prevenção da Corrupção (Tribunal de Contas) nacional e internacionalmente.



Criação de Grupo de Trabalho (transversal e multidisciplinar) articulado com o Sistema de Gestão da Segurança da 

Informação para análise e definição do plano de adequação do II ao RGPD – (2017) 

Protocolo de cooperação com o Centro Nacional de Cibersegurança, no âmbito do tratamento de dados pessoais e 

segurança da informação 

Curso e-learning “Segurança da Informação na Ponta dos Dedos”, incidindo sobre a Segurança da Informação e a 

Proteção de Dados para todo o MTSSS 

(Total de Formandos: 1.121)

Investimento na formação e sensibilização de trabalhadores e dirigentes sobre o RGPD

O QUE FIZEMOS E ESTAMOS A FAZER PARA ASSEGURAR A CONFORMIDADE COM O RGPD



▪ Definição do quadro de atuação e designação do Encarregado de Proteção de Dados
(artigos 36.º , 37.º e 38.º RGPD)

▪ Criação, na estrutura orgânica do Instituto, da Área de Segurança de Informação e Proteção de 

Dados Pessoais
(direção intermédia de 2.º grau, na dependência direta do CD)

▪ Criação de um Comité da Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais
(de caracter consultivo e com representantes de todos os Departamentos do II)

Para além de todo este trabalho interno, lançámos, em 2017, um procedimento concursal nos termos do CCP, 

para nos apoiar na implementação do RGPD e garantir a conformidade nas vertentes:

Jurídica: Garantia de cumprimento da legislação; Adequação contratual; Avaliação da licitude 

do tratamento de dados realizados pelo II e Salvaguarda dos direitos dos titulares dos dados;

Processual: Identificação dos dados pessoais geridos pelo II, e correspondentes processos 

de recolha, processamento e armazenamento; elaboração/revisão de Manuais de políticas e 

processos de processamento de dados; Estabelecimento de procedimento de notificação à 

autoridade de controlo;

Tecnológica: identificar controlos que permitam garantir a segurança e confidencialidade de 

dados pessoais; elaborar regras para a partilha e acesso dos dados, demonstrando que o II 

tem implementados os princípios de segurança/privacidade by Default e by Design

Rever os processos e procedimentos do II (gestão 

de incidentes, controlo de acessos,…)

Fazer a análise PIA (Privacy Impact Analisis) para 

os tratamentos de dados realizados pelo II

Rever as políticas do Sistema de Gestão 

Integrado  incorporando a privacidade e a 

proteção de dados

Este projeto contempla 3 fases (diagnóstico, implementação e avaliação) e já nos permitiu:

Definir o modelo de relacionamento jurídico com os Parceiros no âmbito do tratamento em 

subcontratação através da definição de Acordos Quadro (nos termos do artigo 28.º do RGPD)

Rever as minutas das peças processuais no 

âmbito da contratação pública realizada pelo II

Desenho e implementação de um novo modelo de governação no âmbito da Segurança da Informação e 

Proteção de Dados Pessoais

O QUE FIZEMOS E ESTAMOS A FAZER PARA ASSEGURAR A CONFORMIDADE COM O RGPD



ESTADO ATUAL

Campanha Plano de Comunicação e gestão da mudança -

Criação de nova página SIPDPDisponibilização das FAQ’s

Ações de Informação e sensibilização (SEI) para a implementação do RGPD, incluindo 

parceiros do MTSSS e respetivos Serviços desconcentrados

Curso de e-learning

Banners e cartazes



ESTADO ATUAL

Plano de Comunicação e gestão da mudança - Vídeo Explicativo



ESTADO ATUAL

Plano de Comunicação e gestão da mudança - Vídeo Explicativo



OBJETIVOS



MUITO OBRIGADO!




