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Resumo 

O presente relatório tem como principal objetivo descrever o estudo e desenvolvimento 

de uma solução de software para gestão documental em conformidade com o 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).  

Desta forma, foi tomada a decisão, em conjunto com o orientador, de restringir o tema 

em estudo à gestão documental no âmbito do tratamento de dados num departamento 

de Recursos Humanos.  

No âmbito deste projeto foi desenvolvida uma solução de software, desde o 

levantamento e análise de requisitos até à implementação e teste, que permite tratar 

dados pessoais em conformidade com o RGPD, dando particular destaque aos 

procedimentos para obtenção de consentimento, à segurança dos dados e à aplicação 

dos direitos dos utilizadores. 

Palavras – Chave: Gestão Documental; Recursos Humanos; Proteção de Dados; 

Regulamento Geral da Proteção de Dados. 
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Abstract 

This report will have as a main objective to describe the study and the development of an 

software solution to manage documents while complying with the General Data Protection 

Regulation (GDPR).  

As such, it was decided along with the project tutor, to confine the study of the topic to 

documents management and data handling in the scope of the human resources 

department.  

in the scope of this project, it was developed a software solution, including the software 

analysis and design, to handle personal data in compliance with GDPR, with particular 

focus on the processes to get data treatment consents, data security and the application 

of the user’s rights. 

Keywords: Document Management; Human Resources; Data Protection; General Data 

Protection Regulation. 
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1. Introdução 

1.1. Enquadramento 

A evolução das novas tecnologias e o aumento da livre circulação de pessoas e bens, 

entre os países da Comunidade Europeia, levou a um proporcional aumento das 

atividades económicas, prestações de serviços e consequente, partilha, recolha e 

tratamento de dados pessoais. Desde logo, percebeu-se que os dados pessoais deviam 

ser protegidos, com maior controlo dos próprios titulares e pelos operadores de dados. 

Para isso, foram definidas medidas ao longo dos anos para criar maior confiança aos 

titulares. 

No ano 2000, a Comunidade Europeia com vista uma união cada vez mais forte, 

estabeleceu um conjunto de princípios e valores base, que foram redigidos na carta da 

União Europeia2000/C 364/01(CE, 2000). Nela estão contidos diversos direitos 

fundamentais, dos quais se destaca o artigo n.º 8 – Proteção de dados pessoais, a cada 

um dos seus pontos. Neste artigo, são referidos alguns pontos que visam o direito à 

proteção de dados de carácter pessoal, à forma como estes devem ser recolhidos com 

consentimento, para que fins são recolhidos e ainda o direito ao acesso desses mesmos 

dados. Termina com a definição de quem deve fiscalizar o cumprimento das regras. 

O Tratado de Lisboa, assinado em 13 de Dezembro de 2007 pelos Estados Membros 

da EU, definiu a aplicabilidade da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 

em toda a sua extensão, a todos os estados, reconhecendo os direitos, as liberdades e 

os princípios enunciados, com todas as alterações produzidas neste tratado. 

Mais tarde, já em 2016 a Comunidade Europeia vem novamente alertar para esta a 

problemática, definindo um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 

de abril de 2016,(UE) 2016/679,que vem reger e colocar em detalhe tudo aquilo que 

deve ser feito, relativamente à proteção de dados pessoais, e que entrou em vigor a 25 

de Maio de 2018, em todos os países membros da Comunidade Europeia(CE, 2016).Em 

suma, um novo quadro legal na questão de proteção de dados, aplicado às empresas e 

instituições sediadas em todo o território da União Europeia e ainda às empresas 

estabelecidas fora do espaço da UE ofereçam serviços ou façam negócios na UE. 

Segundo um dos relatórios de estudos elaborados no Parlamento Europeu, 
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relativamente ao “escândalo Facebook”, referido no Briefing de 24 de Abril de 2018, a 

APP “thisisyourdigitallife” recolheu informações dos utilizadores do Facebook 

agregando dados de cerca de 87 milhões de utilizadores dos quais 2,7 Milhões são 

europeus e 63.080 são portugueses. 

Para além disso, verifica-se que um diminuto consenso sobre as definições e conceitos 

ligado ao RGPD, e à proteção de dados em geral, bem como umas centenas de 

soluções informáticas diferentes, que no final, não respondem claramente aos desafios 

pretendidos. 

 

1.2. A motivação 

Os principais objetivos do projeto são: 

• Tomar consciência da importância da recolha e do tratamento dos dados 

pessoais; 

• Criar um software segundo norma ISO 25010:2011, com qualidade, fiabilidade, 

usabilidade, eficiência, manutenibilidade, portabilidade e segurança; 

• Levantamento e análise de requisitos para a gestão de documentos/permissões 

de acesso; 

• Desenvolvimento de software para desktop multiutilizador de gestão documental 

em conformidade com o RGPD; 

• Permitir o tratamento de dados pessoais em conformidade com o RGPD. 

 

Em termos de enriquecimento pessoal, acrescentam-se ainda os seguintes objetivos: 

§ Estudo do Regulamento Geral de Proteção de Dados; 

§ Estudo das tecnologias e ferramentas de segurança informática; 

§ Utilizar os conhecimentos adquiridos nas diferentes unidades curriculares ao 

longo do curso; 

§ Acrescentar valor à temática da proteção de dados.  
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1.3. Plano de trabalhos 

Essencialmente, o plano de trabalho deste projeto resume-se em cinco macro tarefas, 

de seguida descritas, que englobam diversos estudos. Ao falar de RGPD, logicamente 

os estudos/pesquisas são de 3 áreas fundamentais para o projeto, entre elas, o direito, 

os recursos humanos e a segurança dos sistemas de informação. 

1.3.1. Lista de tarefas 

Estudo do RGPD 

Estudo de RGPD relativamente aos seus pontos essenciais, aos direitos e às boas 

práticas de implementação de conformidade de acordo com o pretendido neste projeto 

– Gestão documental na área de recursos humanos (HR). 

 

Estudo tecnológico 

Estudo das tecnologias e ferramentas de segurança, em particular de encriptação de 

dados e ficheiros, incluindo o estudo dos processos de pseudonimização. 

 

Levantamento e análise de requisitos 

Levantamento e análise de requisitos para gestão de dados, documentos e suas 

permissões nomeadamente de inserção, visualização, edição e remoção. 

 

Desenvolvimento e implementação do software(protótipo) 

Desenvolvimento e implementação do software para o sistema operativo Windows da 

Microsoft. 

 

Testes do software  
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Conjunto de testes de funcionamento, de usabilidade e de segurança, entre outros 

testes a considerar, realizados ponto-a-ponto. 

 

1.3.2. Cronograma 

As várias fases deste projeto estão intimamente ligadas às tarefas referidas no ponto 

anterior. Cada uma delas foi desenvolvida em determinado período, previamente 

definido, com o sincronismo devido, para que no final o resultado fosse o esperado. 

A duração total do projeto foi, aproximadamente, cerca de 12 semanas, das quais, 

por cada tarefa temos: 

 

• Estudo do RGPD: 2 semanas; 

• Estudo das tecnologias e ferramentas de segurança: 2 semanas; 

• Levantamento e análise de requisitos: 2 semanas; 

• Desenvolvimento e implementação do sistema: 6 semanas; 

• Testes ao SI:1 semana. 

 

Segue em baixo o respetivo diagrama de Gantt, na figura 1, que serve para ter uma 

perceção gráfica, para uma melhor gestão do tempo, onde estão colocadas as 

diversas fases que compõem o projeto e os tempos de execução de cada uma.  

 

 

Figura 1- Diagrama de Gantt 

 

1.4. Estrutura do documento 

O segundo capítulo deste documento apresenta parte legal do contexto, 

nomeadamente, o RGPD e o conjunto de definições e conceitos, princípios e direitos 
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dos titulares de dados pessoais. 

No terceiro capítulo faz-se referência à gestão documental em si, e a toda a envolvente 

deste sistema de informação, ou seja, quais os requisitos, as arquiteturas definidas e os 

casos de uso. 

O quarto capítulo é a parte mais técnica do projeto, onde são descritos o 

desenvolvimento do sistema propriamente dito, os principais métodos implementados e 

a interface gráfica elaborada. 

O capítulo cinco inclui o conjunto dos resultados obtidos, as dificuldades encontradas 

durante a elaboração do projeto e a análise crítica ao trabalho desenvolvido. 

Por último, o capítulo seis apresenta as conclusões mais relevantes na elaboração deste 

trabalho, em particular na aplicabilidade da componente prática, bem como as algumas 

das limitações do projeto e sugestões futuras. 
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2. Regulamento Geral de Proteção de Dados 

Para se perceber o que realmente está subjacente ao Regulamento Geral de Proteção 

de Dados (RGPD) é necessário perceber claramente determinados conceitos, saber 

quais os princípios fundamentais do tratamento de dados pessoais e os direitos dos 

titulares que podem ser exercidos sobre os seus dados pessoais. Sem isto, não será 

possível implementar qualquer processo, modelo ou sistema de informação para este 

efeito. 

O principal objetivo do RGPD é criar um maior controlo sobre os dados pessoais que 

são tratados e/ou partilhados, de forma a garantir que os titulares dos mesmos tenham 

uma maior confiança e segurança quando fornecem os seus dados a uma determinada 

instituição ou empresa, para os fins que deram consentimento.  

 

2.1. Definições e conceitos 

 
No âmbito do RGPD importa esclarecer algumas definições e conceitos para uma 

melhor compreensão desta legislação, tal como a seguir se apresentam: 

 

Dados pessoais 

Toda a informação relativa a uma pessoa singular que pode ser identificada ou 

identificável, direta ou indiretamente, como por exemplo, nomes, números de 

identificação, datas, números de contacto, endereços de correio eletrónico, 

coordenadas de localização, endereços de IP, dados biométricos, fotografias e ainda 

todos os elementos que possam identificar determinada pessoa através da sua 

identidade, seja ela física, genética, racial, cultural, social ou religiosa. 

 

Dados sensíveis 

Outro ponto importante é a recolha de dados sensíveis, como por exemplo dados 

relativos à Saúde, pois esta recolha e consequente tratamento terão de ser 



 8 

criteriosamente justificados, pois o contexto e escala deste tratamento poderá exigir a 

existência na organização de um Encarregado de Proteção de Dados. 

 

Privacidade 

A privacidade é um conceito que significa “do foro privado” que por sua vez vem do 

latim, privatus, (privado, particular, próprio). Na Carta dos Direitos Humanos, no seu 

artigo 12.º, retirado do (Assembleia das Nações Unidas, 1948), sobre privacidade é 

referido que, e ainda na própria “Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida 

privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua 

honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito a 

proteção da lei”. A Constituição da República Portuguesa no ponto 4 o artigo 35 retirado 

igualmente do (Assembleia Constituinte, 1976), em particular no que diz respeito ao 

tratamento informático de dados pessoais “É proibido o acesso a dados pessoais de 

terceiros, salvo em casos excecionais previstos na lei”. 

Neste caso concreto, falamos da privacidade dos utilizadores (pessoas singulares) 

relativamente ao tratamento de dados pessoais, num sistema desenvolvido para a área 

dos recursos humanos, relativamente às candidaturas, aos documentos comprovativos, 

e restantes procedimentos conexos. 

 

Titular de dados 

O titular de dados é uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou 

indiretamente, por especial referência a um identificador, tal como um nome, um número 

de identificação, dados de localização, correio eletrónico ou outros meios eletrónicos de 

envio de dados, ou ainda dados específicos da identidade física, fisiológica, genética, 

mental, económica, cultural ou social. 

 

Tratamento 

O tratamento de dados pessoais é toda a atividade que incide sobre os dados pessoais 

de uma pessoa singular, desde a sua recolha até ao seu apagamento, passando por 
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qualquer uma das diversas possibilidades de tarefas que possam ser realizadas sobre 

eles (Acesso, consulta, impressão, envio, entre outras). 

 

Limitação do tratamento 

A limitação do tratamento é exercida pelo titular sempre que queira que os seus dados 

pessoais sejam utilizados apenas para determinados fins, quando existem várias 

possibilidades, como por exemplo ao registarem-se num site de vendas online, para 

receber os produtos comprados, mas não querem receber emails de marketing ou fazer 

parte de estudos estatísticos. 

 

Definição de perfis 

A utilização de dados pessoais de forma automatizada, para avaliação de aspetos 

pessoais tais como desempenho profissional, situação económica, saúde, preferências 

pessoais, interesses, fiabilidade, comportamentos, localização ou deslocações, é 

considerada como definição de perfil. 

 

Pseudonimização 

A pseudonimização é uma forma de esconder os dados pessoais para que não seja 

possível atribuí-los a uma pessoa singular, assegurando que esses dados não se 

possam relacionar com ela, ou seja, não seja possível ela estar identificada ou 

identificável. 

 

 

Ficheiro 

O conjunto estruturado de dados pessoais, acessível, de forma centralizada ou não, 

repartido funcionalmente ou geograficamente. 
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Responsável pelo tratamento de dados (artigo 24.º) 

O Responsável pelo tratamento é a pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, a 

agência ou outro organismo que, define as finalidades e os meios de tratamento de 

dados pessoais; sempre que as finalidades e os meios desse tratamento sejam 

determinados pelo direito da União ou de um Estado-Membro. 

 

Subcontratante 

Um subcontratante, neste contexto, é toda a pessoa singular ou coletiva, a autoridade 

pública, agência ou outro organismo que faça tratamento de dados pessoais por conta 

do responsável do tratamento desses mesmos dados. 

 

Contratos de subcontratação 

Os contratos de subcontratação de serviços devem ser revistos pois poderá haver a 

necessidade de alterá-los para respeitar o regulamento, ou seja, verificar se o 

subcontratado se encontra também em conformidade tal como o subcontratante. 

 

Consentimento dos titulares de dados 

Só é possível fazer a recolha e o tratamento de dados, se o titular dos dados der o seu 

consentimento, para os fins mencionados. Caso contrário, é expressamente proibido 

fazer esses procedimentos, pois torna-se num ato ilícito. O consentimento de menores 

deve ter uma particular, pois o consentimento deve ser dado pelo tutor legal, que pode 

em alguns casos não ser um dos progenitores. 

 

Encarregado de proteção de dados (artigo 37.º) 

Qualquer instituição pode ter um Encarregado de Proteção de dados, se assim o 

entender. No entanto, sempre que a empresa tenha a necessidade de controlo regular 

dos dados, tratar categorias especiais de dados (Unidades de Saúde – consultórios 

médicos, clínicas, laboratório de análises clínicas, ente outros), ou tratar massivamente 
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um número elevado de registos contendo dados pessoais (hipermercados, operadoras 

de comunicações, entre outras) deve designar um encarregado de proteção de dados 

com competência para a função. 

 

Violação dos dados pessoais 

A violação de dados pessoais é qualquer violação de segurança que, por acidente ou 

ilicitamente, provoque a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou ainda o 

acesso, a dados pessoais não autorizados que tenham sido transmitidos, conservados 

ou sujeito a outros tratamentos. 

 

2.2. Princípios do tratamento 

Minimização de dados (artigo 5.º) 

O RGPD recomenda vivamente, no artigo 5.º, que a recolha de dados deve ser relevante 

e limitada ao estritamente necessário para o tratamento de dados tidos como sua 

finalidade.   

 

Licitude (artigo 6.º, Ponto 1) 

O tratamento de dados é considerado lícito se efetivamente o seu titular tiver dado o 

seu consentimento para a finalidade descrita, necessário para celebração de um 

contrato, de uma obrigação jurídica, de interesses vitais do titular, de interesse público, 

prevalecendo sempre os direitos e liberdades fundamentais, em especial se o titular for 

uma criança. 

 

Finalidade de recolha (artigo 6.º, Ponto 4) 

Em particular neste ponto, o tratamento de dados só deve ser feito se for estritamente 

necessário para o fim pretendido. As finalidades devem ser escritas sempre de forma 

clara e concisa, com a máxima transparência pois é condição essencial para que os 

titulares de dados possam controlar os mesmos. Contudo, isto não quer dizer que a 
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transparência é suficiente para legitimar qualquer tratamento de dados, apesar de ser 

uma condição não facultativa. 

 

Tempo de registo (Artigo 5.º, alínea e) 

Os dados devem ser conservados apenas durante o período necessário para 

as finalidades pelas quais estes foram tratados. Só poderão ser conservados por 

mais tempo, por exigências com base legal própria e quando ocorre aplicação 

de medida judicial. Convém ressalvar os direitos e liberdades do titular dos dados. 

 

Segurança (artigo 5, alínea f; artigo 32.º Ponto 1) 

A segurança é um dos fatores mais importantes deste regulamento, nos artigos 5, alínea 

f, e 32, no seu ponto 1, refere-se que os dados devem ser tratados para que seja 

garantida a sua segurança, incluindo a proteção contra perdas, acessos não 

autorizados, destruição e danificação, tomando medidas técnicas que garantam a 

integridade e confidencialidade. 

No artigo 32, as recomendações técnicas para o uso de pseudonimização, da cifragem, 

entre outras técnicas, tal com a encriptação de dados por forma a garantir ainda a 

disponibilidade e resiliência desses mesmos dados. 

 

2.3. Direitos dos titulares de dados 

2.3.1. Direito do titular ao acesso aos dados pessoais (artigo 

15.º) 

O titular dos dados tem o direito de obter do responsável pelo tratamento a informação 

sobre a possibilidade de tratamento ou não dos seus dados, e em caso afirmativo a 

aceder aos seus dados pessoais e às informações acerca da finalidade do tratamento, 

as categorias de dados em questão, os destinatários a quem os dados são divulgados, 

e ainda eventualmente o prazo de conservação, e demais informações sobre 

apresentação de reclamação, procedimento de retificação, apagamento ou limitação de 

tratamento. 
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Se os dados forem transferidos para um país terceiro ou a uma organização 

internacional, o titular tem ainda o direito de saber as garantias conformes o artigo 46.º 

deste mesmo regulamento. 

Esta prestação de informações deve ser concisa, utilizando uma linguagem clara e 

bastante simples. Por conseguinte, os impressos ou formulários existentes devem ser 

reformulados, as políticas de privacidade devem ser revistas para garantir a 

conformidade com a lei. 

 

2.3.2. Direito à retificação (artigo 16.º) 

O titular dos dados pessoais tem o direito a obter a possibilidade de retificar e/ou 

completar os seus dados pessoais, no mais breve prazo, sem demoras injustificadas,  

 

2.3.3. Direito ao apagamento ou “esquecimento” (artigo 17.º) 

Este direito, tal como o anterior, deve ser dado a possibilidade de exercê-lo, sem 

demoras, se o motivo passar por os dados não serem mais necessários para a finalidade 

pelos quais foram recolhidos ou tratados, e caso não haja fundamento jurídico para o 

seu não apagamento e/ou obrigações legais com autoridades públicas. Por outro lado, 

também poderão ser apagados mediante cumprimento de obrigação jurídica. 

 

2.3.4. Direito à limitação do tratamento (artigo 18.º) 

O titular tem o direito de poder limitar o tratamento dos seus dados pessoais, caso os 

mesmos não tenham sido recolhidos licitamente, se o responsável pelo tratamento já 

não precisar desses dados. Salvaguardando sempre as questões legais e jurídicas, que 

podem não permitir determinados procedimentos de limitação. 
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2.3.5. Direito à notificação sobre o exercício dos direitos 

(artigo 19.º) 

Qualquer titular de dados pessoais deve receber uma notificação pelo responsável de 

dados indicando o direito exercido. Contudo, caso não seja possível ou implicar esforços 

elevados, esta notificação poderá não existir. 

 

2.3.6. Direito à portabilidade dos dados (artigo 20.º) 

Se o tratamento de dados for realizado por meios automáticos, o titular de dados poderá 

pedir a portabilidade desses dados, num formato de uso corrente e leitura automática, 

e transmitir diretamente a outro responsável de outra organização similar.  

 

2.3.7. Direito de oposição (artigo 21.º) 

Caso o titular, a qualquer momento, por motivos pessoais, deseje opor-se ao tratamento 

dos seus dados pessoais, e sobre estes não haja qualquer impedimento contratual, legal 

ou de interesse das autoridades públicas, este direito deverá ser exercido sem qualquer 

prejuízo. 

 

 

Figura 2 - Direitos dos Titulares de Dados Pessoais 
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2.4. Obrigações Gerais 

As obrigações gerais no tratamento de dados pessoais marcam a diferença na 

abordagem ao tema, pois vêm claramente mostrar e demonstrar o cuidado que as 

organizações, em particular os responsáveis de tratamento de dados e Encarregados 

de Proteção de Dados, devem assumir para garantir a conformidade com o RGPD. 

Estas obrigações gerais servem assim de referência. 

 

2.4.1. Privacidade do princípio ao fim e por norma (artigo 25.º) 

As medidas técnicas e organizacionais têm de ser postas em prática durante toda a vida 

útil dos dados pessoais a fim de corresponderem as expectativas de privacidade da 

pessoa singular — desde o início, durante a execução e até́ à cessação dessa atividade. 

Este é o princípio de “privacidade desde a conceção”, o que significa que as 

considerações relativas à privacidade têm de ser incorporadas em todos os aspetos 

deste tratamento desde a conceção. 

 

2.4.2. Registo de atividade de tratamento (Accountability). 

 
O Sistema de Gestão documental em conformidade com o RGPD, pressupõe uma total 

sintonia quando às diretrizes definidas pelo regulamento, desde a conceção deste 

sistema, até à remoção de dados de um titular de dados pessoais que queira ser 

esquecido (direito ao esquecimento).  

Assim, deve ser criado um sistema de registos ou log, onde serão registadas todas as 

atividades possíveis neste sistema, tais como: login, bem como a inserção, visualização, 

edição, remoção e impressão, de dados ou ficheiros, garantindo o cumprimento de 

todos os direitos dos titulares.  
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2.4.3. Notificação de violações (artigo 25.º) 

No caso de violação de dados pessoais, a instituição ou, caso haja o Encarregado de 

Proteção de dados, deverá informar a Comissão Nacional de Proteção de Dados 

(CNPD) até 72 horas. No caso de elevado risco para o titular, essa violação deve ser 

comunicada de imediato. Essa comunicação não é realizada através do sistema, pois 

se houve algum comprometimento de segurança, o sistema pode estar afetado.
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3. Gestão Documental – HR MANAGEMENT 

3.1. Objeto 

A gestão documental em geral é uma atividade que, cada vez mais, é realizada nas 

empresas e organizações que pretendam ter um maior controlo e manter padrões de 

qualidade e certificação.  

Os departamentos de recursos humanos, e em particular as instituições de trabalho 

temporário, estão a ter algumas dificuldades em cumprir o RGPD pois os sistemas 

instalados não estão adaptados. Para além disso, os sistemas propostos carecem de 

algumas exigências.  

O software de gestão documental na área dos recursos humanos, que foi designado por 

HR MANAGEMENT, tem que permitir a gestão documental propriamente dita, mas 

também tem que assegurar em todos os processos e procedimentos definidos, a total 

conformidade com o RGPD, mantendo sempre a máxima preocupação com a 

segurança dos dados. Imperativo será dizer que a questão de privacidade por norma e 

desde a conceção deste projeto, foram máximas importantes que foram tidas em 

consideração. 

 

3.2. Requisitos 

Neste projeto, para a definição dos requisitos a seguir mencionados, procedeu-se a 

diversas entrevistas à Diretora de recursos humanos da KMPG1, a fim de recolher o 

máximo de informação sobre as suas expectativas para um projeto deste âmbito. Para 

além disso, foi efetuada uma seleção através do método brainstorming, para selecionar 

as melhores ideias para este projeto. Algumas atividades relativas a um candidato foram 

observadas. Assim, foi reunido um conjunto significativo de dados para uma boa análise 

de requisitos e consequente sucesso na determinação das necessidades dos possíveis 

stakeholders das empresas de RH e dos seus objetivos. 

                                                
1 A KPMG é uma empresa mundialmente conhecida na prestação de serviços de auditoria, consultoria, e 
aconselhamento na área empresarial ao nível financeiro, conformidade, fusão e aquisição, inovação e 
tecnologia.  
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3.2.1. Requisitos Funcionais 

Foram definidos diversos requisitos funcionais para estabelecer como o sistema deve 

proceder, quais são as funcionalidades do mesmo, descritos com o máximo detalhe, e 

que seguem na tabela 1. 

Tabela 1 - Requisitos Funcionais 

ID DESCRIÇÃO MoSCoW2 

RF 01 O sistema tem de possuir um ecrã de login que permita 

apenas o uso do sistema por pessoas autorizadas: 
administradores, gestores ou administrativos. 

MUST 

RF 02 O sistema terá de permitir a possibilidade de um candidato, ler 

os termos e condições, políticas de privacidade e dar o 

consentimento informado. 

MUST 

RF 04 O sistema informático tem de permitir realizar da reposição da 

palavra passe dos utilizadores (administradores/gestores ou 

administrativos) 

MUST 

RF 06 O sistema deverá permitir o registo pelos candidatos, dos 

dados pessoais e do upload de documentos 

MUST 

RF 07 O sistema deverá permitir a consulta e correção dos dados 
colocados em RF06. 

MUST 

RF 08 O sistema deve permitir ao candidato fazer um pedido de 

portabilidade dos dados guardados no sistema, no formulário, 

e envia-los em formato digital (por ex: XML). 

MUST 

RF 09 O sistema deve permitir fazer o pedido de esquecimento e 

consequente apagamento de dados inseridos no formulário e 

de todos os documentos carregados, exceto se estiver 

vinculado contratualmente à instituição. 

MUST 

                                                
2 Método de priorização que pode ser consultado em https://www.agilebusiness.org/content/moscow-
prioritisation. 
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RF 10 O sistema deverá comunicar com um sistema de autenticação 

multi-fator. 

MUST 

RF 13 O sistema deverá permitir a listagem, edição e remoção nas 

listagens dos candidatos, das vagas, dos colaboradores, e 

restantes tabelas, por nível de autorização.  

MUST 

RF 14 O sistema deve poder registar ocorrências de todas as 

atividades em ficheiro de LOG para serem vistas pelo DPO. 

MUST 

RF 15 O sistema poderá permitir envio automático de email para a 
CNPD pelo DPO. 

MUST 

 

3.2.2. Requisitos Não Funcionais 

As propriedades do sistema consideradas mais importantes para o bom funcionamento 

foram a usabilidade e ainda as características de confiabilidade e eficiência do sistema, 

que seguem na tabela 2. 

Tabela 2 - Requisitos não funcionais 

ID REQUISITO DESCRIÇÃO MSCW 

RNF 01 Desempenho O sistema tem de ter boa performance: 

rápida resposta a clique, transições de 

janelas, entre outros. 

MUST 

RNF 02 Integração O sistema tem de suportar a integração com 

outros sistemas (web services, API’s). 

MUST 

RNF 03 Interface simples O sistema tem de possuir interface simples, 

com boas práticas UI/UX para que a sua 
utilização seja fácil e que todos os que 

possam interagir de forma muito intuitiva. 

MUST 

RNF 04 Eficiência O sistema tem de ser capaz de suportar 

múltiplas operações ao mesmo tempo, na 

SHOULD 
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3.2.3. Requisitos técnicos 

Para um bom funcionamento é necessário que o sistema seja instalado em postos de 

trabalho e servidor com as seguintes características (mínimas): 

Posto de trabalho: 

• Sistema operativo Microsoft Windows Versão 10; 

• Processador Intel Core i5 2,3 GHz; 

• Memoria RAM 8Gb DDR3; 

• Espaço em disco de 60Gb; 

• Acesso à rede; 

• Acesso à Internet 

rede do departamento de Recursos 

Humanos. 

RNF 05 Confiabilidade O sistema deverá de funcionar sem 

problemas com uma taxa de 98% do tempo. 

Considera-se que o sistema não deverá ter 

falha no acesso à base de dados. 

SHOULD 

RNF 06 Manutenção O sistema poderá ter suporte/manutenção 

para correção de bugs e acréscimo de 
novas funcionalidades através de versões 

WOULD 

RNF 07 Reutilização O sistema deverá ser modular para 

reutilização dos módulos existentes, 

possibilitando integração com novos 

módulos a desenvolver. 

SHOULD 

RNF 08 Segurança O sistema terá se ser seguro usando os 

métodos mais adequados, nomeadamente 

de cifragem, encriptação de dados, 

pseudonimização, firewall, 2FA, encriptação 
de ficheiros entre outros. 

MUST 
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• Ecrã de 13,3” ou superior; 

• Teclado e rato; 

 

Servidor: 
O servidor escolhido para guardar a base dados do projeto foi uma instância na Cloud. 

Para isso foi adotada a plataforma Azure da Microsoft com um serviço Azure SQL, como 

se pode verificar na figura 3. 

Esta plataforma disponibiliza gratuitamente alguns serviços e ainda um valor de crédito 

para ser usado na aquisição de serviços que ela disponibiliza até ao máximo de um 

mês. Findo esse crédito ou tempo, o pagamento é feito através do cartão de crédito 

configurado na subscrição inicial. 

 

 

Figura 3 - Portal da Azure – Dashboard 

 

3.2.3.1. Requisitos técnicos de segurança 

Segundo o INE(2015), metade das empresas (49%) em Portugal, com 10 ou mais 

pessoas ao serviço, possui política definida formalmente em relação à segurança 

informática. 
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Uma das partes mais importantes deste processo é sem dúvida a segurança, pois para 

garantir que os dados pessoais não são acedidos, alterados ou apagados sem 

autorização é necessário protegê-los, pelo n.º 1 do artigo 17.º do RGPD.  

Para além disso, nos termos do Artigo 32.º do RGPD, a segurança do processamento 

é descrita como as organizações devem “implementar medidas técnicas e 

organizacionais apropriadas para garantir um nível de segurança adequado ao risco”. 

O primeiro exemplo dessas medidas de segurança inclui a pseudonimização. 

 

Encriptação de dados pessoais na base de dados 

Como todos os colaboradores são numa primeira fase candidatos, incidiu-se o registo 

dos dados através do formulário disponível no login para esses utilizadores.  

Os dados pessoais registados pelo candidato, são enviados para a base de dados 

através de webservices sobre o protocolo Transport Layer Security (TLS), a fim de 

garantir que a transação é segura. Na base dados, utilizou-se o recurso à tecnologia 

Transparent Data Encryption (TDE) disponibilizada pela Azure, como se poder ver na 

figura 4, que permite proteger esses mesmos dados, encriptando toda a base de dados, 

backups e ficheiros de logs, em repouso (dados armazenados - inativos). 

 

Figura 4 - Painel de configuração de TDE na base de dados SQL Server 
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TDE é uma tecnologia bastante robusta e foi escolhida para facilitar o desenvolvimento 

(Microsoft, docs.microsoft.com, s.d.). Havia outras soluções possíveis, nomeadamente 

row/cell/column Encryption, mas optou-se por esta solução. A arquitetura da TDE 

baseia-se uma cadeia de procedimentos de criptografia com uso de chaves simétricas 

protegidas por certificados e finalmente protegidos por uma senha, graficamente 

representada no diagrama da figura 5. 

 

 

As principais vantagens do uso são (IBM, 2018): 

• Facilidade de implementação pois permite criptografar toda a base de dados e 

arquivos de log sem alterações na aplicação. 

• Maior segurança quando comparada com criptografia a nível de célula, linha ou 

coluna. 

• Suporte para índices já que permite que o processador de consultas do SQL 

Server use índices contidos nos dados. 

• Os tamanhos dos arquivos criptografados têm o mesmo tamanho dos arquivos 

não criptografados. 

Figura 5 - Diagrama da hierarquia de procedimentos com TDE 
(Fonte: Microsoft TDE, 2018) 
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No entanto, também apresenta algumas desvantagens (segundo a IBM): 

• Infelizmente os dados não estão salvaguardados dos utilizadores 

/administradores da base de dados. 

• As operações de TDE não são permitidas para grupos de arquivos que sejam 

somente de leitura. 

• O desempenho de determinadas aplicações pode descer consideravelmente 

pois o elevado consumo na criptografia é de cerca de 28%. 

 

Se a TDE estiver ativa, então não é possível encriptar ficheiros, ou seja, se o tipo for 

Filestream ou varbinary, este processo não é capaz de encriptar. Então houve 

necessidade de encriptar esses dados separadamente com métodos próprios que vêm 

referidos no ponto seguinte. 

 

Encriptação de ficheiros 

Os candidatos a determinada altura, devem fazer o upload de documentos para a sua 

inscrição: CV, diploma, carta de recomendação, entre outros. Para isso foi necessário 

encriptar esses ficheiros, pois como referido no ponto anterior, eles não são assumidos 

pela TDE.  

 

Pseudonimização de dados 

Devido aos diferentes níveis de permissão, é importante que alguns dados em alguns 

quadros não estejam acessíveis. Daí que é importante mascarar esses dados 

substituindo o caractere original por outro, como por exemplo o caractere “X”. Esta 

técnica pode ser aplicada a qualquer tipo de dados, além de que podemos fazê-lo 

apenas, por exemplo, a caracteres específicos (por exemplo. consoantes ou os 

caracteres de uma palavra exceto o primeiro e o último caracter). – “Character masking” 

Character masking é quando o caractere n-ésimo ou caracteres de uma string são 

substituídos por outro caractere. 
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Métodos simples que substituem apenas o primeiro ou último caractere têm uso 

limitado, pois os valores podem ser reconstruídos com pouco esforço. (Ex: Substituir 

932222211 com 93XXXXXX1 ou 9X2X2X2X1 ou XXXXXXXXX). 

Os dados achados necessários para utilizar este método foram todos aqueles já 

referidos como dados pessoais, e então, potencialmente passíveis de identificar um 

sujeito. Globalmente o sistema pode ser representado, relativamente à segurança no 

acesso a dados, como na Figura 6. 

 

Figura 6 - Segurança dos dados no sistema 

 

BACKUP 

A segurança de um sistema é também a salvaguarda da base de dados, ou seja, é 

importante que o sistema possa assegurar que haja cópias de segurança da base de 

dados do sistema para poder recuperar os dados em caso de perda, por exemplo devido 

a furto ou a ransomware. A plataforma utilizada Azure permite essa funcionalidade 

automaticamente, o que é uma vantagem no desenvolvimento porque assim não é 

necessário desenvolver ou criar procedimentos para este efeito. 

As cópias de segurança, em particular nesta subscrição, são automáticas e guardam os 

registos até 7 dias, podendo fazer um ponto de restauro para recuperar os dados (PITR 

- Point-In-Time Restore). 
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Figura 7 - Recuperação de dados através de ponto de restauro 

 

Restrição IP 

Restringir que IP ou gama de IP’s que podem aceder ao sistema e consequentemente 

aos dados é também uma medida de segurança importante. O serviço da Azure 

(Microsoft, SQL Database Firewall configure, 2018), oferece também essa possibilidade. 

Assim todos os IP’s fora dessa autorização não conseguem ter acesso ao sistema, 

estejam eles na rede ou remotamente, utilizando a internet. 

 

Figura 8 - Configuração de definições Firewall - restrição de IP's 
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TLS/SSL 

Apesar dos dados estarem encriptados na base dados, foi ainda necessário assegurar 

que o seu transporte fosse também seguro. Assim, na parte das comunicações entre o 

cliente e o servidor, usou-se TLS/SSL na versão 1.2. Tal como em outras situações, a 

plataforma da Azure permite automaticamente ativar essa funcionalidade, não havendo 

necessidade de criar soluções para este efeito.  

 

Figura 9 - Layout da configuração TLS na Azure. 

 

 

Figura 10 - Vista de detalhes de certificado. 
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Os requisitos gerais de segurança necessários são: 

• Impossibilidade de aceder a outros conteúdos (redes sociais, email ou 

outros); 

• Configuração de sistema operativo em conformidade, devidamente 

atualizado, em particular, as atualizações que envolvam segurança do 

sistema e das frameworks .net. 

• A configuração da Firewall, seja ela do sistema ou de um fornecedor terceiro, 

para permitir um perímetro de segurança elevado é algo imprescindível. 

Neste projeto, como o servidor está na Cloud, a configuração é nativa, ou 

seja, formalmente está configurada por norma, com regras quer para o 

servidor, quer para a base de dados, tal como se pode ver na Figura 11. 

 

Figura 11 – Diagrama de fluxo de restrições de IP na Azure (Fonte: Microsoft, 2018) 
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Contudo, tal como foi referido, no caso de utilização de um outro servidor que 

não servidor Azure, há necessidade de bloquear todas as portas (Tabela 3), 

exceto determinadas portas necessárias para poder haver comunicação3, como 

se pode ver na tabela 4. 

Tabela 3 - Portas a bloquear na firewall 

Porta N.º Descrição da função Modo 

19 TCP/UDP Entrada 

123 NTP UDP Entrada 

161 UDP Entrada 

162 TCP/UDP Entrada 

1434 UDP Entrada e Saída 

41170 UDP Entrada e Saída 

135, 136, 137, 138 139 TCP, UDP M. NetBios Entrada e Saída 

445  SMB TCP/UDP Entrada e Saída 

23 TELNET TCP/UDP Entrada 

5900 VNC TCP Entrada 

3389 TCP, UDP MRDP Entrada 

22 SSH TCP/UDP Entrada 

 

                                                
3 Considerações tidas pelo departamento de informática da Universidade do Illinois (USA), para o 
Campus Universitário em 2015. https://answers.uillinois.edu/illinois/page.php?id=47646 



 30 

 Tabela 4 - Portas a manter abertas na Firewall 

Porta N.º Descrição da função 

53 DNS 

21 FTP 

80 HTTP 

443 HTTPS 

143 IMAP 

123 NTP (Saída) 

110 POP3 

25 SMTP 

 

• O uso de Antivírus devidamente atualizado, ou seja, com uma frequência 

regular, se possível diariamente, e com verificações agendadas por níveis de 

profundidade e de tempo, como descrito na tabela 5.  

Tabela 5 - Descrição das verificações do antivírus por tipo de verificação 

Profundidade Elementos para verificação Frequência 

 

Verificação rápida 

• Disco principal; 

• Programas arranque; 

• Todos os tipos de rootkits.  

 

Diariamente 

 

 

 

• Disco principal; 

• Programas arranque; 

• Todos os tipos de rootkits;  

• Deteção de malware; 

• Programas desatualizados; 
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Verificação 

inteligente 

• Ameaças de rede; 

• Problemas de desempenho; 

• Vulnerabilidade de senhas.  

 

Semanalmente 

 

 

 

 

Verificação 

Completa 

• Disco principal; 

• Programas arranque; 

• Todos os tipos de rootkits;  

• Deteção de malware; 

• Programas desatualizados; 

• Ameaças de rede; 

• Problemas de desempenho; 

• Vulnerabilidade de senhas; 

• Discos secundários; 

• Sistema; 

• Memória. 

 

 

 

 

 

Semanalmente 

 

3.3. Arquitetura do projeto 

3.3.1. Arquitetura geral 

O modelo de arquitetura usado é classicamente conhecido como modelo 

cliente/servidor (Figura 12), introduzido no final da década de 60 e adotado pela Xerox 

Parc4 nos seus trabalhos. Essencialmente temos um cliente que faz um pedido ao 

servidor, este processa-o e devolve uma resposta. Uma separação de módulos no 

processamento de informação. Segundo Fowler(2011), com a evolução desta 

arquitetura para três camadas permitiu uma melhor abordagem, já que as camadas 

(apresentação, lógica e fonte de dados) estão bem definidas, e na camada de 

apresentação já não figuram quaisquer cálculos nem quaisquer métodos lógicos. 

 

                                                
4 Xerox Palo Alto Research Center, um centro de pesquisa da empresa Xerox Corporativo nos Estados 
Unidos. 
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Figura 12 - Diagrama da arquitetura cliente/servidor 

 
Para comunicar com o servidor que é uma instância na Cloud Azure utilizou-se 

webservices construídos em WCF com SOAP, pois efetivamente ao estabelecer um 

contrato de comunicação, a robustez é maior do que com webservices implementados 

em RESt, dada a definição de contratos. 

WCF Administration (autenticação) - Request 

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<s:Header> 
<Action s:mustUnderstand="1" 
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/05/addressing/none">http://tempur
i.org/IAdministration/GetJobApplications</Action> 
</s:Header> 
<s:Body> 
<GetJobApplications xmlns="http://tempuri.org/"> 
<username i:nil="true" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> 
<password i:nil="true" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" /> 
</GetJobApplications> 
</s:Body> 
</s:Envelope> 
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Response 

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
<s:Header /> 
<s:Body> 
<GetJobApplicationsResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 
<GetJobApplicationsResult 
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/WebService.DataStructures.Ad
ministration" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
<a:AdvisedAction>Logout</a:AdvisedAction> 
<a:Items 
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/WebService.DataStructures.En
tity" /> 
<a:Message i:nil="true" /> 
<a:Success>false</a:Success> 
</GetJobApplicationsResult> 
</GetJobApplicationsResponse> 
</s:Body> 
</s:Envelope> 

 

// WEB SERVICE - Obter Log da Api pelo cliente - Note que só é possível 
aceder pelo DPO 
 Listing<Log> GetLogs(string username, string password) 
 { 
  // Check creds 
  Database.tbLogin login; 
  bool creds = ValidCreds(username, password, out login); 
  if (!creds) 
  { 
   return Listing<Log>.LoggedOut(); 
  } 
  bool expired = Expired(login, Login.eType.DPO); 
  if (expired) 
  { 
   return Listing<Log>.LoggedOut(); 
  } 
 
  ( ... ) 
 
  var items = db.tbLog.Select(i => i.ToEntity()).ToArray(); 
  return new Listing<Log>(items); 
 } 
 

3.4. Casos de Uso 

Os casos de uso servem para descrever que funcionalidades o sistema proposto deve 

conter. Um caso de uso proficiente é todo aquele que serve para desenvolver uma 

funcionalidade específica para um utilizador em específico (Jacobson, 2011). 

Neste trabalho foi elaborado um conjunto de casos de uso pertinentes e adequados ao 

sistema de gestão definido, relativamente a todos os intervenientes. 
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UC1: Registo de candidatura.  

• Ator: Candidato 

• Tarefa: O candidato regista-se no sistema informático e efetua a inscrição 

candidatura; 

• Descrição: 

1. O candidato acede ao sistema, podendo ler os termos de uso e a política de 

privacidade da empresa; 

2. Depois para continuar a inscrição deve preencher os seus dados pessoais 

no formulário para esse efeito, pode inserir os documentos que entende 

submeter: CV, diploma, carta de apresentação, carta de recomendação, 

certificado de habilitações literárias. 

3. No penúltimo quadro, dá consentimento assinalando na checkbox referente 

à autorização e submete inscrição. 

4. Terá de confirmar a sua identidade através da App Authy. O endereço para 

download será enviado por mensagem, que após instalação confirmará 

efetivamente a identidade através de notificação push (porpush button). 

5. No final é produzido um ficheiro com extensão TXT com os dados em baixo, 

que poderá guardar numa chave USB (pendrive). 

a. Nome empresa; 

b. Código de inscrição; 

c. Data de Inscrição. 

d. Data de validade da inscrição. 

 

UC2: Atualização/Correção de dados.  

• Ator: Candidato 

• Tarefa: O candidato efetua uma atualização ou correção dos dados pessoais já 

registados no sistema informático; 

• Descrição: 

1. O candidato acede ao sistema, escolhendo a opção de Exercício de direitos; 

2. Depois coloca o Código de inscrição no formulário, e submete. 

3. Procederá à validação da sua identidade através da App Authy previamente 

instalada, confirmando através do botão push. 
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4. Altera os dados nos campos de formulário e volta a submeter. 

5. Dá o seu consentimento assinalando na checkbox referente à autorização e 

submissão de alteração à inscrição. 

6. No final é produzido um ficheiro com extensão txt com os dados em baixo, 

que poderá guardar numa pendrive. 

a. Nome empresa; 

b. Código de inscrição; 

c. Data de Inscrição. 

d. Data de validade da inscrição. 

 

UC3: Pedido de portabilidade. 

• Ator: Candidato 

• Tarefa: Pedido de Portabilidade dos seus dados pessoais relativos à inscrição 

no Departamento de Recursos Humanos; 

• Descrição: 

1. O candidato acede ao sistema, escolhendo a opção “Exercício de direitos”; 

2. Depois coloca o Código de inscrição no formulário, e submete. 

3. Procederá á validação da sua identidade através da App Authy previamente 

instalada, confirmando através do botão push. 

4. O candidato acede ao sistema, escolhendo a opção de Direito de 

portabilidade dos seus dados pessoais; 

5. É gerado um documento XML com todos os dados que foram tratados e em 

que o candidato pode fazer download para uma pendrive. 

 

UC4: Pedido de Apagamento/Esquecimento 

• Ator: Candidato 

• Tarefa: Pedido de Apagamento/Esquecimento dos seus dados pessoais 

relativos à inscrição no Departamento de Recursos Humanos 

• Descrição: 

1. O candidato acede ao sistema, escolhendo a opção “Exercício de direitos”; 

2. Depois coloca o Código de inscrição no formulário, e submete. 

3. Procederá á validação da sua identidade através da App Authy previamente 

instalada, confirmando através do botão push. 
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4. O candidato acede ao sistema, escolhendo a opção “Direito ao 

esquecimento”; 

5. Como o candidato ainda não é recurso efetivo da empresa, os dados do 

titular são totalmente apagados do sistema. 

 

UC5: Consulta de inscrições 

• Ator: Administrativo 

• Tarefa: Consulta de inscrições efetuadas na empresa. 

• Descrição: 

1. O administrativo pode aceder ao login do sistema com nome de utilizador e 

senha devidamente registados após admissão na empresa. 

2. Depois tem de confirmar a autenticação com auxílio da App Authy. 

3. Pode consultar as inscrições efetuadas para determinada vaga visualizando 

apenas o código da inscrição, o Nome (Nome e apelido) do candidato. 

4. Os restantes dados estão ocultos através de data masking(“*”)  

 

UC6: Marcação de entrevistas 

• Ator: Gestor RH 

• Tarefa: Marcação de entrevistas para vaga na empresa. 

• Descrição: 

1. O gestor de pode aceder ao sistema com nome utilizador (username) e 

senha(password) na área de Login. 

2. Depois tem de confirmar a autenticação com auxílio da App Authy. 

3. Pode criar entrevistas para determinada vaga visualizando a totalidade dos 

dados do candidato e os documentos que este último anexou. 

 

UC7: Consulta de ficheiro log de todas as atividades 

• Ator: EPD/DPO 

• Tarefa: Consulta de ficheiro log visualizando todas as atividades ocorridas no 

sistema. 

• Descrição: 
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1. O EPD/DPO pode aceder ao sistema com nome utilizador (username) e 

senha (password) na área de Login. 

2. Depois tem de confirmar a autenticação com auxílio da App Authy. 

3. O EPD/DPO pode consultar todas as atividades ocorridas no sistema. 

4. Pode aceder a qualquer ficha de inscrição e aos dados contidos nelas. 

 

3.4.1. Diagrama de Casos de Uso 

Em baixo seguem figuras (Figura 13 a Figura 16) dos diagramas de Casos de uso 

elaborados genericamente para um melhor entendimento. 

 

Figura 13 - Caso de Uso geral do Candidato 
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Figura 14 - Caso de Uso geral do administrativo 

 

 
 

Figura 15 - Caso de Uso geral do Gestor/administrador 
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Figura 16 - Caso de Uso geral do EPD/DPO 

 

3.5. Diagramas de Atividades 

Ambler (2005) entende que os diagramas de atividades são diagramas de fluxos de 

dados cada vez mais complexos e são usados para explicar a lógica associada às 

operações, às regras de negócio, um ou vários casos de uso e processos. 

O diagrama de atividades representado na Figura 17 mostra o fluxo de atividades numa 

das possibilidades de ações conjuntas dos intervenientes no sistema, em particular no 

processo de candidatura até à admissão. 
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Figura 17 - Diagrama de atividades (processo candidatura até admissão) 

 

3.6. Modelo de dados 

Para uma melhor compreensão da Base de Dados utilizada neste projeto, foram 

elaborados 2 tipos de modelos de dados, um conceptual e o outro relacional. Estes 

modelos permitem definir um conjunto de conceitos para a representação das 

entidades, das tabelas, dos seus atributos entre outros. 

 

3.6.1. Descrição das tabelas 

Neste ponto são mencionadas as tabelas que compõem a base de dados, com 

indicação por campo, sua descrição e tipo de dados, como se pode verificar da Tabela 

6 à Tabela 21. 
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Tabela 6 - Tabela admissão – tbAdmission 

Campo Descrição Tipo 

ID ID admissão int 

EntryDate Data de admissão date 

ExitDate Data de rescisão date 

InterviewID ID do colaborador int 

 

Tabela 7- Tabela entrevista - tbInterview 

Campo Descrição Tipo 

ID ID da entrevista int 

JobApplicationID ID da vaga int 

InterviewerID ID do colaborador Int 

InterviewedID ID do candidato Int 

CreatedAt Data da entrevista datetime 

 

Tabela 8 - Tabela países (nacionalidades) - tbCountry 

Campo Descrição Tipo 

ID ID do país int 

Name Nome do país varchar(50) 
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Tabela 9 - Tabela curso - tbCourse 

Campo Descrição Tipo 

ID ID do curso int 

Name Nome do curso varchar(45) 

 

 

Tabela 10 - Tabela departamento - tbDepartment 

Campo Descrição Tipo 

ID ID do departamento int 

Name Nome do departamento varchar(50) 

 

Tabela 11- Tabela documento - tbDocument 

Campo Descrição Tipo 

ID ID do documento int 

Name Nome do documento varchar(150) 

Data Documento em binário varbinary(150) 

Size Tamanho do documento int 

MimeType Tipo de documento varchar(64) 

 

 
 
Tabela 12 - Tabela vaga - tbJobApplication 

Campo Descrição Tipo 
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ID ID do documento int 

JobOpNumber Código da vaga varchar(18) 

DepartmentID Id do departamento da vaga int 

Date data da vaga date 

Enabled 0 = false / 1= true tinyint 

PositionID Id do cargo int 

 

Tabela 13 - Tabela habilitação literária - tbLiteracySkill 

Campo Descrição Tipo 

ID Id da habilitação literária int 

Name Nome da habilitação literária varchar(50) 

 

 
Tabela 14 - Tabela log - tbLog 

Campo Descrição Tipo 

ID id da atividade int 

LoginID Id do login efetuado int 

Date data da atividade datetime 

Action Tipo de atividade int 
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Ref Referência da tabela varchar(50) 

 

Tabela 15 - Tabela login - tbLogin 

Campo Descrição Tipo 

ID Id do login int 

PersonID Id do colaborador int 

Username Nome de utilizador do colaborador varchar(20) 

Password Senha do utilizador char(128) 

Enabled 0 = False / 1= True tinyint 

Type Tipo de permissão de grupo Int 

LastSeen Data de último login datetime 

 

 
Tabela 16 - Tabela aprovação Authy - tbAuthyApproval 

Campo Descrição Tipo 

UUID ID do pedido de aprovação char(36) 

CreatedAt Data de criação do pedido datetime 

Secret Chave assinatura do pedido varbinary(36) 

PersonID ID do utilizador int 

Status Estado de pedido (pendente, autorizado ou 

negado) 

int 
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Tabela 17 - Tabela habilitação literário/curso- tbSkill 

Campo Descrição Tipo 

PersonID ID do colaborador int 

LiteracySkillID ID da habilitação literária int 

CourseID ID do Curso int 

 

Tabela 18 - Tabela pessoa - tbPerson 

Campo Descrição Tipo 

ID ID do colaborador int 

Code Código de colaborador char(12) 

Firstname Nome do colaborador varchar(25) 

Lastname Apelido do colaborador varchar(25) 

BirthDate Data de nascimento date 

CitizenCardNr Número de cartão de identificação civil varchar(12) 

NIF Número de identificação fiscal int 

NationalityID ID da nacionalidade int 

Email Correio eletrónico do colaborador varchar(255) 

PhoneNumber Número de telefone do colaborador int 

PositionID ID do Cargo int 

CreatedAt Data da criação do registo datetime 
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AuthyId ID 2FA Authy char(12) 

 

Tabela 19 - Tabela documentos da pessoa - tbPersonDocuments 

Campo Descrição Tipo 

ID ID do grupo de documentos int 

PersonID ID do colaborador int 

DocumentID ID do Documento int 

 

Tabela 20 - Tabela cargo - tbPosition 

Campo Descrição tipo 

ID ID do cargo int 

Name Nome do cargo. varchar(50) 

 

Tabela 21 - Tabela propriedades - tbServiceSetting 

Campo Descrição tipo 

ID ID do serviço int 

SignupTerms Texto dos termos e condições varchar(MAX) 

PrivacyPolicy Texto da Política de privacidade. varchar(MAX) 
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3.6.2. Diagrama ER 

Com um alto nível de abstração, o modelo conceptual ER (Figura 18), permite uma 

modelação dos factos do mundo real de uma forma mais simples, ou seja, descreve de 

forma genérica os dados, através da representação das entidades, das relações e dos 

seus atributos, deste domínio de negócio em particular. Contudo, segundo Chen (2002), 

os diagramas ER são baseados em fortes fundamentos matemáticos, i.e., conjunto de 

teorias, relações matemáticas, álgebra moderna, lógica e Estrutura. 
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Figura 18 - Diagrama ER 
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3.6.3. Diagrama Relacional 

O modelo relacional que a seguir se apresenta (Figura 19), é um modelo de dados 

representativo implícito na base de dados. 

 

 

Figura 19 - Modelo de dados relacional da DB do projeto 

 

3.7. Constrangimentos 

Os constrangimentos deste projeto encontram-se essencialmente ligados aos seguintes 

fatores, nomeadamente: 
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• ao sistema operativo, pois este sistema informático foi desenvolvido para o 

sistema operativo Microsoft Windows. Os outros sistemas, como por exemplo, 

Macintosh e Linux, que podem existir instalados nos equipamentos informáticos 

de algumas empresas, não têm qualquer compatibilidade com este sistema; 

• as limitações de tempo ou de custo da plataforma Microsoft Azure, pois para 

usá-la é preciso subscrever uma conta que é paga; 

• o uso da API Authy também está limitado na sua versão gratuita, não podendo 

utilizar esta solução, caso o número de utilizadores fosse elevado, pois também 

teria custos; 

 

3.8. Utilizadores 

Os perfis de utilizador deste sistema são única e exclusivamente os que se são referidos 

em seguida: 

§ Administrador sistema;  

§ Administrador RH; 

§ Data Protection Officer (DPO ou EPD); 

§ Gestor RH; 

§ Administrativo; 

§ Candidato. 

 

3.8.1. Permissões dos Utilizadores 

As permissões de cada utilizador são uma definição que depende essencialmente da 

organização e da atribuição feita pelo administrador geral ou administrador de RH, que 

define quem pode fazer o quê, como se pode verificar na Tabela 22. 

Tabela 22- Listagem de atores do SI e principais permissões 

Atores Funcionalidades 

 Inserir Editar Ler Remover 
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Administrador RH X X X X 

Administrador de sistema X X X X 

EPD (DPO) X X X X 

Gestor RH X X X  

Administrativo   X  

Candidato X X  X 

 

3.9. Tipo de documentos 

Os documentos que podem ser carregados no sistema para completar a inscrição do 

candidato são os descritos em baixo, nos formatos PDF, XLS, XLSX, DOC, DOCX, PNG 

e JPG. 

o CV – Curriculum Vitae; 

o Carta: carta de apresentação, recomendação; 

o Diploma: Diploma de curso; 

o Certificado: certificado de habilitações, participação ou frequência.
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4. Desenvolvimento e implementação do sistema. 

4.1. Metodologia utilizada 

Para o desenvolvimento deste sistema utilizou-se a metodologia ágil – SCRUM5, com 3 

sprints definidas, de 30 dias cada. Este método foi adotado porque pensou-se que dada 

a natureza do projeto seria importante ter uma gestão segura, com uma total disposição 

para poder fazer modificações, alterações com o principal objetivo de obter sucesso por 

parte dos intervenientes. Para além disso, segundo Schwaber(2004), programador 

americano que criou e apresentou o método em 1995 na conferência OOPSLA6, o 

SCRUM (Figura 20) é um processo simples de criar projetos complexos, para que seja 

possível criar software com qualidade muito rapidamente. 

 

 

Figura 20 - SCRUM (Fonte: Wikipedia, 2018) 

 

Os benefícios deste tipo de metodologia são vários, mas permitem essencialmente uma 

evolução positiva no desenvolvimento da solução de software (Figura 21), pois fazem 

com que seja possível: 

• Privilegiar os indivíduos e iterações sobre os processos ferramentas; 

                                                
5 Framework para desenvolvimento de software ágil. 
6 Conferência anual (desde 1986) realizada nos Estados Unidos e no Canadá dedicada à programação 
orientada aos objetos, aos sistemas, linguagens e aplicações. 
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• Os protótipos ganham forma melhorando a perceção em vez de um amontoado 

de documentação; 

• Uma maior colaboração dos intervenientes, aligeirando as negociações 

contratuais; 

• Responder rapidamente à mudança que porventura possa surgir ao longo do 

tempo. 

 

 

Figura 21 - Interatividade e evolução do desenvolvimento7 

 

4.2. Ferramentas de desenvolvimento 

Visual Studio 2017 

Para o desenvolvimento deste sistema, foi escolhido o ambiente de desenvolvimento da 

Microsoft, Visual Studio 2017, já que este foi programado utilizando a linguagem C# e 

Windows Forms. 

 

                                                
7Fonte: Iterative, Evolutionary, and Agile – Craig Larman 2004 
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Figura 22 - Logótipo do Visual Studio 

 

Microsoft Azure 

Plataforma desenvolvida e disponibilizada pela Microsoft através de subscrição, 

baseada em conceitos ligados a computação na nuvem. Permite o uso do serviço SQL 

Azure Database, que foi usado neste projeto. 

 

 

Figura 23 - Logótipo da Microsoft Azure 

 

Visual Paradigm 

Utilizou-se o Visual Paradigm, uma ferramenta de modelação UML, na sua versão 

15.2Community, para desenvolver o conjunto da maioria dos diagramas presentes neste 

relatório, bem como para o desenho da base de dados. 

 

 

Figura 24 - Logótipo do Visual Paradigm 
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Draw.io 

Através da plataforma Web, Draw.io, foi elaborada a maioria dos diagramas, dos 

esquemas e outras representações gráficas, presentes neste relatório, a qual se 

encontra disponível em https://www.draw.io 

 

 

Figura 25 - Logótipo do Draw.io 

 

Wireshark 

O Wireshark é um software usado para análise do tráfego de uma rede, por protocolos, 

analisando-o e organizando-o com base em protocolos. Permite a monitorização da 

entrada e saída de dados de um computador, para verificar se algumas transmissões 

são legíveis e facilmente intercetadas. É possível fazer o download em 

https://www.wireshark.org/. 

 

Figura 26 - Logótipo do Wireshark 

 

4.3. Principais etapas 

Após análise do negócio, levantamento de requisitos e estudo do RGPD, foram 

desenvolvidos uns pequenos esboços para perceber como o ambiente gráfico, e o 

sistema iria ser desenvolvido e implementado. Em seguida, procedeu-se à codificação 

propriamente dita, aos testes e à integração. Nesta sprint, dedicada completamente ao 

desenvolvimento, foram realizadas as principais etapas do modelo em Cascata comum, 

representado na Figura 27. 
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Figura 27 - Modelo de desenvolvimento de software em Cascata (Waterfall) 

 

4.4. Ambiente gráfico 

A questão do ambiente gráfico também é uma questão importante no desenvolvimento 

de aplicação. As Figuras 28 e 29 apresentam, respetivamente, o logótipo e o ícone do 

software HR Management.  

A usabilidade é um fator que cada vez mais pesa nos desenhos das soluções, nas 

componentes User Interfacee User Experience. O projeto foi concebido de modo a ter 

um comportamento semelhante em todo o sistema, quer no frontend quer no backend, 

a fim de favorecer uma rápida curva de aprendizagem. Assim: 

• O menu encontra-se contextualizado sempre no lado esquerdo do desktop; 

• As listagens encontram-se sempre no mesmo painel; 

• A inserção e edição de dados são sempre feitas através de formulários; 

• Os botões têm sempre o mesmo tamanho e estão dispostos sempre na mesma 

ordem; 

• O acesso a determinada informação é possível com menos de 3 interações do 

utilizador. 
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Figura 28- Logótipo do software HR Management 

 

 

Figura 29 - Ícone do software HR Management 

 

4.4.1. Ecrãs de aplicação 

Neste ponto, procedeu-se à inclusão no documento de alguns dos ecrãs de aplicação 

mais relevantes deste sistema, para uma melhor compreensão visual do mesmo (Figura 

30 à Figura 37).  

 

Figura 30 - Ecrã principal – Login 

 

4.4.1.1. Para uso pelo candidato 
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Figura 31 - Painel com Termos e Condições 

 

 

Figura 32- Painel para inserção de dados pessoais 
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Figura 33 - Painel para instalar a aplicação Authy 

 

 

Figura 34- Painel para exercício de Direitos sobre dados pessoais 
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4.4.1.2. Para uso pelos colaboradores 

 

Figura 35 - Painel com listagem de utilizadores (vista do administrativo/a) 

 

 

Figura 36 - Vista pormenorizada da listagem anterior (pseudomomização) 
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Figura 37- Painel com listagem das atividades realizadas (vista do DPO) 

 

4.4.1.3. Para autenticação 

Para a autenticação, tal como já foi referido é necessário a aplicação móvel Authy para 

validar e autenticar o login, no HR Management (Figura 38 a Figura 40). 
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Figura 38 - Painel para confirmação de identidade nos smartphones 

 

 

Figura 39 - Inserção de dados telefónicos na App Authy. 
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Figura 40 - Painel para confirmar identidade na autenticação com o RH Management 

 

4.5. Código relevante. 

4.5.1. Listagens 

Como grande parte das consultas na parte de administração do sistema pelos 

colaboradores da organização, criou-se uma classe listagem. Trata-se de uma classe 

abstrata para ser herdada pelas subclasses listagem de cada tabela utilizada. 

 

// PROCESSAMENTO DA LISTAGEM ( Perpectiva Cliente ) 
 

public class Country : Base<WebService.DataStructures.Entity.Country> 
    { 
        public Country() 
            : base() 
        { 
            Columns.Add("ID", "#"); 
            Columns.Add("Name", "Nome"); 
 
            DataSourceRetriever = () => 
            { 
                return client.GetCountries(Username, Password); 
            }; 
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        } 
    } 
 public class Base<T> 
 { 
  ( ... ) 
   
  protected override void OnLoad(EventArgs e) 
  { 
   ( ... ) 
   // Load data from Administration API 
            Task<Listing<T>> getData = new 
Task<Listing<T>>(DataSourceRetriever); 
            getData.ContinueWith(t => 
            { 
                if (t.Result.AdvisedAction != AdvisedAction.None) 
                { 
                    if (t.Result.AdvisedAction == AdvisedAction.Logout) 
                    { 
                        if (Dashboard is Forms.Dashboard) 
                        { 
                            BeginInvoke(new Action(() => 
                            { 
                                Dashboard.Close(); 
                            })); 
                            return; 
                        } 
                    } 
                } 
 
                if (!t.Result.Success) 
{ 
                    BeginInvoke(new Action(() => 
                    { 
                        MessageBox.Show("Não foi possível obter a listagem 
pretendida.", "Erro.", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
})); 
                    return; 
                } 
 
                BeginInvoke(new Action(() => 
                { 
                    dataGridView1.DataSource = null; 
                    dataGridView1.DataSource = t.Result.Items; 
})); 
            }); 
            getData.Start(); 
   ( ... ) 
  } 
   
  ( ... ) 
 } 

 

4.5.2. Permissões 

Existem 4 níveis de permissões neste sistema para fazer com que não haja acessos 
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indevidos, ou seja, a título de exemplo, um administrativo não poderá aceder a contacto 

telefónico, email ou aos documentos dos candidatos, mas ao gestor de RH já lhe é 

permitido.  

//Bloco de código em que é verificado se o utilizador é candidato ou um dos 
outros em específico para ter permissão de acesso a determinados painéis. 
 
bool ValidCreds(string username, string password, out Database.tbLogin login) 
 { 
  login = null; 
  IQueryable<Database.tbLogin> query = db.tbLogin 
                .Where(i => i.Username == username) 
                .Where(i => i.Password == Security.Sha256(password)) 
                .AsQueryable(); 
  if (q.Any()) 
  { 
   login = q.First(); 
   return true; 
  } 
  else 
  { 
   return false; 
  } 
 } 
 
// 
login.Type != (int)Login.eType.Candidate  
 && 
 ( 
  // Dont check for type. 
  Type.Length <= 0 

 || 
  // Check against specific type. 
  Type.Any(i => (int)i == login.Type) 
 ) 
 
 

4.5.3. Sessões de Sistema 

Segundo as recomendações do NIST (2018), relativamente à gestão das sessões, os 

utilizadores após acederem ao sistema através de credenciais de acesso, devem 

permanecer nessa aplicação por um determinado tempo ou caso não haja atividade 

nesse posto de trabalho com essa sessão aberta. Neste caso colocamos como valor de 

referência 15 minutos, sendo necessária a sua reentrada no sistema, através do mesmo 

método anterior. 

bool Expired(Database.tbLogin login, params Login.eType[] Type) 
 { 
  if (login is Database.tbLogin) 
  { 
   if ( 
     // Enabled 
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     login.Enabled == 1  
     && 
     // Not candidate 
     login.Type != (int)Login.eType.Candidate  
     && 
     ( 
      // Dont check for type. 
      Type.Length <= 0 
      || 
      // Check against specific type. 
      Type.Any(i => (int)i == login.Type) 
     ) 
     && 
     // Within 15mins of last action. 
     ( 
      login.LastSeen.HasValue 
      && 
     
 DateTime.UtcNow.Subtract(login.LastSeen.Value).TotalMinutes <= 15 
     ) 
     && 
     // Authy was granted 
     db.tbAuthyApproval 
      .Where(i => i.PersonID == 
login.PersonID) 
      .Where(i => i.Status == 2) 
      .Any() 
    ) 
   { 
    return false; 
   } 
  } 
  return true; 
 } 

 

4.5.4. Autenticação 2-fatores (2FA) 

Para que um candidato que não possui conta de login possa aceder ao programa e às 

funcionalidades deste, e exercer os seus direitos, é fundamental que o acesso também 

esteja protegido. Assim, através de um serviço externo pode confirmar se a identidade 

dele é real por meio de autenticação de dois fatores (2FA). Os colaboradores da 

organização e que já estão logicamente registados, necessitam também dessa 

validação para aceder ao painel de gestão do sistema, de cada vez que precisam de 

fazê-lo. 

A autenticação 2FA é uma particularidade do método multi-factor authentication, uma 

importante ferramenta de segurança para manter as contas mais seguras do que a 

simples utilização de uma senha. Este processo adiciona uma segunda etapa para 

percorrer, por exemplo login numa conta, poderá confirmar a autenticação através de 
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outro fator tal como dado biométrico, código (OTP), chave USB, botão push, entre 

outros, dificultando a intrusão de utilizadores que não estejam autorizados. 

A 2FA, após a configuração da conta, previne qualquer tentativa de efetuar login na sua 

conta, necessitando de um código de autorização especial fornecido pela aplicação 

móvel, que é usado para concluir o processo de login. 

A autenticação do segundo fator adiciona uma camada extra de segurança, o que 

dificulta muito a violação de uma conta. Como a validação de dois fatores depende do 

próprio aplicativo, é muito mais difícil obter possíveis tentativas de falsificação que 

normalmente dependem exclusivamente do uso de uma senha, e recomenda-se que 

seja utilizada a validação física, por botão PUSH, em vez de código, pois é efetivamente 

mais seguro. 

Cobb (s.d.) refere no website uma série de conselhos e opiniões acerca de segurança 

informática procedimentos, protocolos, entre outros assuntos. Sobre as vulnerabilidades 

da autenticação por 2FA, diz-nos que efetivamente, apesar de este tipo de autenticação 

estar na moda e ser adotado pelas grandes empresas do ramo das TI, para assegurar 

a segurança dos seus utilizadores há alguns cuidados a ter. Grande parte das 

autenticações utilizam o método OTP (Figura 41), one-time password, mas pode haver 

ataques MiTM8, ou seja, haver algo que vai intercetar essa mensagem, e usá-la 

indevidamente. Na prática o utilizador recebe uma mensagem ou uma chamada com 

um código para ser usado depois num determinado website. 

Acrescenta ainda, que segundo Toorani(2008), a rede GSM tem um número colossal 

de utilizadores e possui vulnerabilidade de segurança. As SMS são um serviço muito 

utilizado, mas é necessário usar protocolo de camada seguro como o SSMS, em que 

este sim, pode efetivamente encaminhar a mensagem com a máxima confidencialidade, 

integridade e autenticação, tornando as mensagens SMS adequadas para os aplicativos 

com elevado nível de segurança. 

Nesse estudo, são apresentadas algumas evidências de violação grave na autenticação 

2FA (Figura 42). Para além disso, mostra que de facto existem métodos que conseguem 

acesso a qualquer conta a qualquer momento. 

 

                                                
8 Ataque informático em que um indivíduo interceta a mensagem, ou seja, os dados colocando-
se entre o emissor e o recetor. 
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Figura 41- Autenticação 2FA por envio de código ou chamada telefónica. 

 

 

Figura 42 - Autenticação 2FA por validação Push (Recomendada) 

 

Existe um serviço no mercado – Authy (Figura 43), com a possibilidade de criar uma 

conta gratuita (com poucas limitações para uso condicionado ao número de utilizadores) 

e poder demonstrar o uso desta funcionalidade. Esse serviço tem uma API para 

integração dos dados com o sistema, e uma aplicação móvel, disponível para iOS e 

Android, para autenticar o utilizador. 

 

 

Figura 43 - Logótipo do serviço AUTHY. 

 



 70 

A escolha desta solução 2FA deve-se à sugestão do Doutor Nuno Mateus Coelho, mas 

não foi inicialmente a primeira escolha, que apontava para a DUO SECURITY. Contudo 

este serviço, na sua versão gratuita, não permite fazer uso da API, para poder integrar 

com este projeto. Apesar de não se obter a máxima satisfação dos clientes (com análise 

dos utilizadores), a sua presença no mercado (com base no foco, na escala e na 

influência) coloca-a no quadrante de High Performers na overview do website do G2 

Growd Grid (2018) para a autenticação por multi-factor, como podemos ver em baixo na 

Figura 44. 

 

 

Figura 44 - Grelha da G2 Crowd Grid para a autenticação multi-factor. 

 

A Duo Security encontra-se claramente destacada de outras soluções conhecidas no 

mercado, como Authy, Azure Multi-Factor, AWS Certificate Manager, Symantec Vip 

Access manager, SaasPass, entre outras, mas pelas razões já referidas, escolheu-se a 

Authy, que também tem bastantes funcionalidades disponíveis (Figura 45). 
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Figura 45 - Quadro comparativo de funcionalidades entre fornecedores de serviços 2FA 

 

A Twilio, empresa que detém o Authy, criou uma API e disponibilizou exemplos para 

diversas linguagens de programação, para que seja possível aos programadores 

integrar com diversos sistemas informáticos(Twilio, Authy 2FA, 2018). 

 
//Criar pedido de aprovação 
  
 // Initialize authy api client. 
 client = new Client(Properties.Settings.Default.AuthyKey); 
 
 // Random bytes to sign that this approval request was made by the 
API. 
 byte[] secret = SecureRandom.Instance().RandomBytes(36); 
 string hexadecimal = SecureRandom.Hexadecimal(secret); 
 
 // Create approval request 
 Responses.ApprovalRequestResponse approval = 
client.CreateApprovalRequest( 
  authyUserId, 
  "Confirme sua identidade.",  
  5 * 60, 
  null, 
  new KeyValuePair<string, string>[] 
  { 
   new KeyValuePair<string, string>("Secret", hexadecimal) 
  }); 
 
//COMO É REALIZADO O PEDIDO EM CIMA CreateApprovalRequest( 
WebClient webClient = new WebClient(); 
 // Set api header key 
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 webClient.Headers.Add(API_HEADER_NAME, ApiKey); 
  
 // Build url for the request. 
 Uri url = new Uri( 
  string.Format( 
   "{0}/onetouch/{1}/users/{2}/approval_requests", 
   API_BASE_URL, 
   API_FORMAT, 
   userId 
  )); 
   
 // Post parameters 
 NameValueCollection nvc = new NameValueCollection(); 
 nvc.Add("message", message); 
 nvc.Add("seconds_to_expire", seconds_to_expire.ToString()); 
 foreach(var item in details) 
 { 
  nvc.Add(string.Format("details[{0}]", item.Key), item.Value); 
 } 
 foreach (var item in hiddenDetails) 
 { 
  nvc.Add(string.Format("hidden_details[{0}]", item.Key), 
item.Value); 
 } 
  
 byte[] response = webClient.UploadValues(url, "POST", nvc); 
 
 
//COMO É REALIZADO O PEDIDO EM CIMA CheckApprovalStatus(); 
 webClient webClient = new WebClient(); 
  
 // Set api header key 
 webClient.Headers.Add(API_HEADER_NAME, ApiKey); 
  
 // Build url for the request. 
 Uri url = new Uri( 
  string.Format( 
   "{0}/onetouch/{1}/approval_requests/{2}", 
   API_BASE_URL, 
   API_FORMAT, 
   uuid 
  )); 
 byte[] response = webClient.DownloadData(url); 
 //……. 
 
  

4.5.5. Segurança das senhas dos utilizadores 

As senhas dos utilizadores deste sistema devem corresponder às recomendações das 

organizações com alguma responsabilidade neste âmbito. Assim ISO, NIST, a ENISA 

(2018) e o Governo Português (Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2018 de 28 

de Março de 2018)9 referem que as senhas: 

                                                
9https://dre.pt/application/conteudo/114937022 
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• Devem ser compostas por um mínimo de 8 caracteres (13 caracteres para 

utilizadores com acesso privilegiado) e ser complexa na sua compreensão, ou 

seja, não pode ser uma phrase com algum sentido lógico e compreensível do 

ponto de vista léxico.  

• A sua composição deverá exigir a inclusão de 3 dos 4 seguintes conjuntos de 

caracteres: letras minúsculas (a…z), letras maiúsculas (A…Z), números (0…9) 

e caracteres especiais (~! @ # $ % ^ & * ( ) _ + | ` – = \ { } [ ] : “ ; ‘ <> ? , . /). 

• Memorizar a chave e nunca contar a senha a terceiros; 

• Cifragem das senhas usando Secure HASH SHA-256. 

O próprio Bill Burr da NIST10 tem vindo a mudar as suas definições de segurança pois 

as que outrora definiu em 2003, encontram-se francamente ultrapassadas. Enquanto 

antigamente privilegiava-se uma chave complexa, hoje dá-se mais valor se a chave for 

grande. Ao longo dos tempos deve haver uma atualização quanto à exigência da 

segurança informática, pois os computadores possuem processadores cada vez mais 

rápidos, memória cada vez maior, e o tempo de teste aos algoritmos também 

proporciona a descoberta de falhas. 

Os algoritmos de hashing têm imensa utilidade na medida em que são capazes de 

recolher qualquer quantidade de dados e gerar um valor de tamanho conhecido, 

ajudando a garantir a integridade das informações. Permitem ainda a deteção de erros 

durante a transferência de arquivos, a autenticação de senhas via canais perigosos, a 

aceleração de buscas de dados e constitui uma das bases da assinatura digital. 

Neste caso em particular, não se pretendendo levar a questão da segurança ao extremo, 

foi escolhida uma Hash Sha-256. 

SEGURANÇA DA PASSWORD  
 ( ... ) 
 Regex letter1 = new Regex("[a-z]{2,}"); 
 Regex letter2 = new Regex("[A-Z]{2,}"); 
 Regex numbers = new Regex("[0-9]{2,}"); 
 Regex symbol = new Regex("[^ aA0-zZ9]{2,}"); 
 
 if (password.Length >= 9 && 
  letter1.IsMatch(password) && 
  letter2.IsMatch(password) && 
  numbers.IsMatch(password) && 
  symbol.IsMatch(password)) 
 { 
  ( ... ) 
 } 
 ( ... ) 
                                                
10 Bill Burr engenheiro do NIST responsável pela orientação oficial de segurança sobre as senhas. 
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4.5.6. Encriptação de ficheiros 

Neste caso de estudo, existem dados a guardar na base de dados, alguns ficheiros e a 

própria base de dados, que convém proteger através de algoritmos de encriptação. 

Relativamente aos ficheiros, aqueles que os candidatos podem fazer o seu upload e do 

ficheiro de log do sistema têm que ser salvaguardados. A perda, alteração, entre outras, 

destes dados ou ficheiros pode comprometer seriamente a finalidade do sistema de 

informação. 

Para este efeito, foi desenvolvido um método de encriptação através do algoritmo AES, 

com chave de 256 bits (Figura 46), um salto de 128 Bytes, 70 mil iterações e a cifra 

CBC. A segurança desta chave é efetivamente muito grande como se pode ver na 

relação do tamanho/combinações possíveis e tempo para corromper a mesma, tal como 

se apresenta na Tabela 23. 

 

 

Figura 46 - Processos de encriptação e desencriptação de ficheiros 
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Tabela 23–Chave AES – Relação tamanho, combinações e tempo para corromper. 

Tamanho da chave 

AES 

Combinações possíveis Tempo para corromper(anos) 

128 bit 3,4 x 10^38 1,02 x 10^18 anos 

192 bit 6,2 x 10^57 1,872 x 10^37 anos 

256-bit 1.1 x 10^77 3,31 x 10^56 anos 

 

//ENCRIPTAR FICHEIRO 
 
 byte[] encrypt(byte[] data, byte[] password, byte[] salt) 
 { 
  byte[] encrypted = new byte[0]; 
  using (Rfc2898DeriveBytes key = new Rfc2898DeriveBytes( 
   password, salt, DERIVED_BYTES_ITERATIONS)) 
  using (AesManaged aes = new AesManaged()) 
  { 
   aes.KeySize = 256; 
   aes.BlockSize = 128; 
   aes.Padding = PaddingMode.PKCS7; 
   aes.Mode = CipherMode.CBC; 
   aes.Key = key.GetBytes(aes.KeySize / 8); 
   aes.IV = key.GetBytes(aes.BlockSize / 8); 
 
   using (MemoryStream ms = new MemoryStream()) 
   using (CryptoStream crypto = new CryptoStream( 
    ms, aes.CreateEncryptor(), CryptoStreamMode.Write)) 
   { 
    crypto.Write(data, 0, data.Length); 
    crypto.FlushFinalBlock(); 
    ms.Flush(); 
    encrypted = ms.ToArray(); 
   } 
  } 
 
  return encrypted; 
 } 
 

4.6. Envio por email 

O exercício dos direitos dos titulares de dados pode ser comunicado por email em que 

este deve ser devidamente encriptado e assinado digitalmente com certificado SSL. 

Apesar de não ter sido implementado neste projeto, fica apenas esta recomendação. 
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O processo é simples, os documentos (CV, cartas, diplomas, entre outros) do titular vão 

encriptados e levam marca de água. Para isso pode utilizar-se o certificado SSL gratuito 

da COMODO (Figura 47), líder no mercado internacional quanto à cibersegurança, já 

que é uma entidade certificadora. 

Estes certificados referidos em cima, são compatíveis com 99,9% dos browsers, são 

emitidos em minutos e válido por 90 dias, renováveis automaticamente, tal como a sua 

propagação. 

 

 

Figura 47- Logótipo da COMODO 

 

4.6.1. Encriptação e Backup da base de dados 

Caso haja uma falha, um ataque ao sistema e/ou ao disco rígido onde está alojada a 

base dados, pode comprometer a segurança dos dados, permitindo a sua fuga ou a 

inoperabilidade do sistema. Daí que o sistema HR MANAGEMENT possui um sistema 

de backup que guarda automaticamente a base dados encriptada, através do TDE 

diariamente na Cloud. 

 

4.6.2. Registo de atividades em ficheiro (LOG) 

O registo de todas as atividades relativas ao tratamento de dados efetuadas através 

deste sistema, deve ser feito na sua totalidade, segundo o RGPD. É de facto muito 

importante responder às perguntas sabendo: 

• Quem fez o quê?  

• Quando o fez?  

• E a que dados acedeu? 

Para este efeito decidiu-se criar em base de dados uma tabela em que se guarda cada 
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atividade, de cada utilizador, e que só pode ser consultada, pelo Encarregado de 

Proteção de Dados da instituição/empresa. 

//REGISTAR EVENTOS NO LOG - Exemplo: Registar acesso ao log pelo DPO 
  
Database.tbLog log = new Database.tbLog() 
 { 
  tbLogin = login, 
  Action = 
(int)WebService.DataStructures.Entity.Log.ActionOpt.Listing, 
  Date = DateTime.UtcNow, 
  Ref = "Log" 
 }; 
 db.tbLog.InsertOnSubmit(log); 
 db.SubmitChanges(); 
(…) 
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5. Resultados 

5.1. Análise de resultados 

Na análise sucinta efetuada aos resultados verificou-se que os processos desenvolvidos 

no protótipo estavam a funcionar de acordo com o proposto, e que se cumpria os 

princípios de segurança referidos, bem como o próprio RGPD. 

 

5.2. Testes de software 

Os objetivos principais dos testes prendem-se com a verificação, a validação, 

identificação de faltas, e correção e remoção de faltas (Pereira & Silva, 2018). Procedeu-

se então à realização de teste funcional, teste de segurança e teste de usabilidade para 

garantir a qualidade do sistema e a sua segurança. 

 

5.2.1. Teste funcional 

Para além dos testes realizados durante a fase de desenvolvimento, tal como é 

procedimento habitual, foi realizada, no final uma bateria de testes para verificar se as 

funcionalidades que foram referidas estavam efetivamente a corresponder. 

Como algumas das tarefas são similares, no protótipo da aplicação desenvolvida, 

apenas foram implementadas algumas das funcionalidades propostas, tais como: 

• Candidatura espontânea; 

• Exercício dos direitos dos titulares de dados pessoais; 

• Listagem de utilizadores; 

• Listagem de inscrições; 

• Visualização de log pelo DPO. 

Nessa bateria de testes, verificou-se que ainda persistiam alguns erros no sistema, que 

foram prontamente resolvidos tais como: 
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• Ao criar registo de candidatura, também estava a ser criado automaticamente 

um registo de login, mas como o candidato ainda não foi admitido, não deveria 

ficar registado dessa forma. Este procedimento criava na tabela tbLogin um 

registo com campos nulos, o que, obviamente, não era permitido pelo sistema; 

• No pedido de esquecimento, caso o candidato não esteja já admitido, o sistema 

apaga o seu registo da base de dados, mas não na base de dados da Authy; 

• Dependendo das versões do Android e iOS, a app Authy por vezes não 

comunica pelas notificações o endereço para download da App. 

 

5.2.2. Teste de segurança 

 
Para verificar se há risco de captura de dados no tráfego de informação durante as 

comunicações, usou-se o Wireshark. Particularmente, testou-se o procedimento de 

login de um utilizador registado (com autenticação através do Authy) (comunicação 

entre a API e Base dados) e verificou-se que não foram encontrados dados suscetíveis 

de serem capturados e usados, como se pode verificar nas Figuras 49 e 50. 

 

Figura 48 - Painel com captura ligação base de dados 
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Figura 49 - Painel da captura da ligação base de dados por TLS. 

 
 

5.2.3. Teste de usabilidade 

A norma internacional ISO/IEC 912611de 1991 e na versão brasileira de agosto de 1996 

(NBR 13596), refere que deve permitir-se aos utilizadores alcançar metas com 

objetividade, satisfação e segurança.  

Um dos pontos é a Usabilidade, ou seja, a capacidade do produto de software ser 

entendido, ser operado e atrativo. Um sistema é uma interface Humano-Computador ou 

Homem-Máquina e está consequentemente sujeito a avaliações de usabilidade. 

Assim pretende-se verificar a sua usabilidade através da: 

• Inteligibilidade — significa a facilidade com que um utilizador pode compreender 

as suas funcionalidades e verificar se satisfazem as necessidades para as quais 

o sistema foi desenvolvido. 

• Apreensibilidade — identifica a facilidade de aprendizagem para os utilizadores. 

• Operacionalidade — é o modo como o produto facilita as operações e que inclui 

a forma como aceita e tolera erros durante a utilização. 

                                                
11 Norma que define qualidade de software para quem desenvolve como para quem utiliza. 
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• Atratividade — engloba todas as características que possam acrescentar valor 

para o utilizador e ainda a componente gráfica de fácil e agradável visualização. 

Permitiu-se então disponibilizar a um conjunto de 38 utilizadores diferentes a 

possibilidade de usar o sistema e, no final, preencher um formulário Google criado para 

este efeito com 10 perguntas (Figura 51 e 52) sobre o funcionamento quanto a 

usabilidade do software (anexo III). Este inquérito foi baseado no questionário de 

satisfação SUS (System Usability Scale), criado por John Brooke em 1986 para medir a 

usabilidade de uma forma fácil, e bastante confiável com amostras relativamente 

pequenas. Os respetivos resultados estatísticos, que não devem ser interpretados em 

percentagem, encontram-se no anexo IV deste relatório. 

 

Figura 50 - Layout inicial do Inquérito SUS. 
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Figura 51 - Layout com perguntas do inquérito realizado. 

 
Em resumo, podemos dizer que, apesar da amostra ser relativamente pequena, a 

maioria dos inquiridos não encontrou grandes dificuldades no uso do sistema, ou seja, 

que o sistema é bastante amigável, não havendo grande necessidade de melhoria, pelo 

menos nesta fase. Contudo, para os utilizadores com habilitações literárias ao nível do 

secundário, pode efetivamente ser mais difícil usar este tipo de sistema, talvez pela 

pouca experiência com sistemas de informação no seu dia-a-dia. 

 

5.3. Dificuldades encontradas 

Foram encontradas várias dificuldades ao longo da elaboração deste projeto. Algumas 

relativamente ao estudo do regulamento, que é bastante vasto e contém muitos artigos 

(cerca de 99) e um conjunto bastante elevado de conceitos, fazendo com que o fio 

condutor deste projeto, fosse mais complicado de determinar e seguir. Além disso, a 

informação sobre o RGPD é um pouco escassa, dado ser um tema bastante recente e 

não abundar propriamente informação sobre ele. 

Depois, sentiram-se dificuldades de ordem mais tecnológica na codificação em C# das 

medidas de segurança, principalmente as que dizem respeito à encriptação de dados, 

e outras técnicas usadas para a segurança deste software. Para além dessas 

dificuldades, o facto de utilizar recursos limitados financeiramente fizeram com que se 

optasse por segundas escolhas, consumindo algum do tempo em pesquisas e testes. 
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5.4. Análise crítica ao trabalho desenvolvido 

O trabalho desenvolvido neste projeto é bastante pertinente dado o seu caráter atual e 

pertinente, tendo em conta que a entrada em vigor do RGPD é bastante recente. Por 

outro lado, a segurança dos dados pessoais nos sistemas de informação é uma 

preocupação que cada vez mais estará na agenda dos estados membros da UE, das 

instituições e das empresas que desenvolvem software para as mesmas. 
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6. Conclusão 

6.1. Principais conclusões 

Para terminar, acredita-se que os principais objetivos foram conseguidos, quer ao nível 

do estudo das diversas componentes deste projeto, e em particular, no que diz respeito 

à segurança informática, quer pelo resultado do protótipo desenvolvido. 

Outra conclusão é que, segundo o que se tem vindo a perceber em fóruns da 

especialidade ou associações particulares ligadas ao RGPD ou de DPO, reforçado pela 

opinião do Doutor Nuno Coelho sobre a matéria, a curto/médio prazo terão de haver 

alguns consensos, algumas normalizações sobre o RGPD, nomeadamente em termos 

de conceitos, diretrizes, normas de segurança, padrões de formatação dos ficheiros 

para portabilidade. Certificar os sistemas de informação pela ENISA (2018), tal como já 

está a ser feito no setor das telecomunicações, e certificar os Encarregados de Proteção 

de Dados, parece que será também algo que deverá ser efetuado com alguma 

brevidade. Criar um padrão semelhante ao desenvolvido para o SAFT pela AT 

(Autoridade Tributária), que certifique os softwares (Governo de Portugal, 2018) poderá 

ser outra das necessidades futuras. 

Depois, já ao nível das empresas privadas, crê-se que seria interessante implementar 

metodologias de desenho de soluções que envolvam profissionais acreditados de uma 

área de negócio e profissionais de desenho/desenvolvimento de aplicações. 

 
 

6.2. Pontos a melhorar 

Neste projeto, os pontos que deviam ser melhorados são os que se relacionam 

diretamente com a possibilidade de estender este sistema a outros departamentos de 

uma instituição. 

Para além desta situação, seria importante que o software permitisse a escolha de 

idiomas, para os idiomas falados na UE, ou pelo menos nas 6 línguas mais faladas em 

toda a Europa (Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano e Português). 

Outro ponto, e talvez um dos mais importantes a considerar nesta melhoria é poder 

migrar este software para a web, ou seja, criar em princípio um serviço subscrito, 
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ganhando claramente maior portabilidade, por forma a garantir um maior número de 

compatibilidades com os sistemas operativos, de forma a que se tornasse possível gerir 

os dados comodamente a partir de casa ou em qualquer outro lugar, a qualquer hora do 

dia. 
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6.3. Anexo I 

Tipo de entrevista: semiestruturada; 

Participante: Diretora dos Recursos Humanos da KPMG em Paris  

Data: Julho de 2018. 

Duração: 30 minutos; 

Pergunta 1: Relativamente à implementação do RGPD na KPMG, o que foi feito até ao 

momento? 

Resposta 1: Começamos já após a data de entrada em vigor, pois em junho de 2018, 

recebemos dos advogados da empresa, um comunicado sobre as regras legais e as 

recomendações de uso (dos dados pessoais), como por exemplo proteger os arquivos 

que contêm dados pessoais através de senhas, usar o Sharefile para transferência de 

dados, entre outros. Nessa altura fizemos uma reunião com o propósito “RGPD – 

Recrutamento externo”, com o objetivo de rever doas as práticas e registar dos suportes 

de dados, onde esses mesmos dados se encontram (e-mails, arquivos em papel, 

arquivos digitais, entre outros). 

Depois, voltamos a reunir passado algum tempo com o propósito de falar sobre o 

recrutamento e a mobilidade interna, com as diretrizes semelhantes às da reunião 

anterior. E por último, reunimos com o departamento afim de implementar as medidas 

referidas em conclusão nas reuniões tidas. 

Pergunta 2: Acha que a KPMG se encontra devidamente preparada para este desafio 

de conformidade? 

Resposta 2: Realmente ainda não agimos como devíamos. Alguns de nós (diretores), 

começarão a adaptar e a implementar um conjunto de medidas para responder ao 

RGPD. Por exemplo revi a folha de informação utilizada para os candidatos e 

prestadores de serviços para limitar a informação solicitada, mas o RGPD envolve muito 

mais trabalho extra, já que, lidamos com dados pessoais todos os dias. 

Pergunta 3: O que acho que seria necessário para melhorar e auxiliar o seu trabalho 

nesta matéria? 
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Resposta 3: Na minha opinião, seria necessário que o nosso departamento de RH, 

utilizasse um recurso adicional, que estivesse dedicado a 100% à implementação do 

RGPD e que pudesse monitorizar regularmente as atividades e as diversas equipas 

para garantir que efetivamente estas fossem implementadas. Para além disso, este 

trabalho deveria ser realizado por prestadores externos para libertar os recursos 

humanos da empresa, e garantir alguma imparcialidade, até porque nesta altura do ano, 

as nossas atividades gerais são imensas, e é complicado poder fazer tudo como devido. 

O RGPD veio trazer mais constrangimentos que têm que ser geridos, no meio de tantos 

outros que temos. 
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6.4. Anexo II 

Tipo de entrevista: semiestruturada; 

Participante: Diretor dos Sistemas de Informação da seguradora Imperio Assurances 

em Paris. 

Data: Setembro de 2018. 

Duração: 45 minutos; 

Pergunta 1: Relativamente à implementação do RGPD na Imperio Assurances, o que 

foi feito até ao momento? 

Resposta 1: Bem, primeiro creio que existem 2 abordagens distintas: uma ligada a parte 

administrativa, e sobre essa não tenho responsabilidades, e outra ligada à parte 

técnica/operacional, onde os sistemas de informação já estão mais relacionados.  

Inicialmente logicamente que frequentamos várias ações de formação subordinadas ao 

tema, que serviram para percebermos o que era o tal RGPD, mas logo aí, ficou com a 

ideia que cada empresa acaba por interpretar o regulamento à sua maneira. Dessas 

ações, ficaram-me na memória, alguns pontos a ter em conta, nomeadamente 

implementar mais medidas de segurança nos dados, possibilitar a procura total dos 

dados no sistema e poder apagar os registos se não houver nada em contrário. A 

segurança e a procura foram as minhas maiores preocupações nesse período, e que 

ocuparam garante parte do meu tempo em análise e desenvolvimento de soluções.  

Hoje, felizmente podem dizer que a Imperio se encontra em conformidade com o RGPD. 

Pergunta 2: Que medidas de segurança utilizam então para essa conformidade? 

 

Resposta 2: A Imperio já tinha os sistemas e os seus dados, bastante seguros, antes 

da entrada em vigor de RGPD, pois por uma questão de bom senso, já era fundamental. 

Para dar-lhe um exemplo, anteriormente só era possível aceder aos postos de trabalho 

da empresa (e não em qualquer um) se tivessem autorização, com uma política de 

gestão de permissões muito extensa, para além disso com autenticação com chave 

USB 
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(https://support.google.com/accounts/answer/6103523?co=GENIE.Platform%3DAndroi

d&hl=en).  

Com o RGPD, criamos uma série de aplicações internamente, para poder bloquear 

sistemas e apagar dados, até mesmo à distância, quando ligados fora do ambiente, e 

ainda a bloquear ou restringir o uso de suportes digitais externos como os discos ou 

chaves USB. 

Os discos foram encriptados com as ferramentas disponibilizadas pela Microsoft (já 

existentes com os sistemas operativos), e ainda passamos a anonimar os dados para 

determinados estudos estatísticos, afim dos dados pessoais não serem divulgados. Não 

podemos esquecer que a boa configuração da firewall e uso do antivírus também é 

importante. 

Em suma, acrescentamos mais algumas barreiras à intrusão e à possibilidade de causar 

danos neste âmbito. 

Pergunta 3: O que acha que faz falta para tornar os vossos sistemas mais conformes 

com o RGPD? 

Resposta 3: Ora exatamente, o problema está aí. No geral na empresa, para a maioria 

dos intervenientes no tratamento dos dados pessoais e terceiros, os sistemas estão 

bastante seguros. Digo bastante, porque nunca estão a 100%. O que falha então?! O 

que falha, é o controlo das atividades de pessoas, com as minhas permissões na 

empresa, que efetivamente podem fazer tudo, mas que não devia fazê-lo, exceto se 

autorizados por outros (diretor geral + DPO por exemplo). Daí que seria importante 

existir um software que permitisse monitorizar, controlar e auditar as pessoas afetas ao 

departamento de sistemas de Informação e as suas atividades. Infelizmente, já tenho 

procurado no mercado a ver se existe alguma solução para este problema, mas ainda 

não encontrei nada de convincente. 
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6.5. Anexo III 

 
Inquérito realizado aos utilizadores (candidatos) após uso da aplicação relativamente 

ao processo de candidatura. Este inquérito é conhecido por SUS (System Usability 

Scale), foi traduzido e adaptado para português, por (Martins, 2015). Foi elaborado 

através do Google Forms, e preenchido no website disponível em 

https://goo.gl/forms/fM7URRBh57CQS4MT2 

 

Os itens de resposta são5 (cinco), 1correspondente a discordo totalmente, e 5 a 

concordo totalmente: 

 
1. Acho que gostaria de utilizar este produto com frequência  

2. Considerei o produto mais complexo do que necessário. 

3. Achei o produto fácil de utilizar. 

4. Acho que necessitaria de ajuda de um técnico para conseguir utilizar este 

produto. 

5. Considerei que as várias funcionalidades deste produto estavam bem 

integradas. 

6. Achei que este produto tinha muitas inconsistências. 

7. Suponho que a maioria das pessoas aprenderia a utilizar rapidamente este 

produto. 

8. Considerei o produto muito complicado de utilizar. 

9. Senti-me muito confiante a utilizar este produto. 

10. Tive que aprender muito antes de conseguir lidar com este produto. 
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6.6. Anexo IV 

Resultados do inquérito aos utilizadores sobre usabilidade da aplicação. 

 

 

Figura 52 - Gráfico circular com % de respostas por sexo (género). 

 

 

Figura 53 - Gráfico de barras das respostas por idades. 
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Figura 54 - Gráfico circular com % de respostas por habilitação literária. 

 

 

Figura 55 - Gráfico de barras agrupado com resultados das respostas ao inquérito. 
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6.7. Anexo V 

 

 
 

Figura 56 - Quadro da Política de Privacidade. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 57 - Quadro para o candidato carregar os documentos. 
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Figura 58 - Quadro para preencher as habilitações literárias. 

 
 
 

 
 

Figura 59 - Quadro com confirmação de registo no sistema. 
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Figura 60 - Quadro de confirmação de autenticação pelo Authy. 

 
 
 
 

 
 

Figura 61 - Quadro final com código de candidatura. 
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Figura 62 - Quadro apresentação direito de Informação 

 
 

 
 

Figura 63 - Quadro sobre direito à limitação de tratamento 
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Figura 64 - Quadro de confirmação de Pedido de esquecimento 

 
 

 
 

Figura 65 - Quadro relativo ao Direito de Portabilidade 
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Figura 66 - Quadro da listagem dos utilizadores do sistema 

 
 
 
 

 
 

Figura 67 - Layout da App Authy com opção do HRM. 

 
 
 


