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Resumo 
 
A União Europeia estabelece no Regulamento 2016/679, ou RGPD (Regulamento Geral de 

Proteção de Dados), um conjunto de disposições legais para alcançar a proteção de pessoas 

singulares em relação ao processamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. 

Quando essas disposições são consideradas no desenvolvimento de sistemas de informação, 
estes tornam-se elegíveis para aprovação legal nesse âmbito. Esta dissertação apresenta a 

metodologia seguida para elaborar um catálogo reutilizável de requisitos de proteção de dados 

pessoais alinhados com o RGPD. Seguindo uma abordagem de separação de conceitos, o 

catálogo deve servir o propósito de construir sistemas de informação capazes de comunicar 

com aqueles que processam dados pessoais de indivíduos, de maneira a materializar as 

capacidades de proteção de dados pessoais legalmente dispostas no RGPD. Nesse contexto, 

o levantamento dos requisitos do sistema exige a interpretação de um documento legal por 
analistas de negócio, o que consiste num desafio cientificamente relevante. Esta pesquisa é 

contextualizada pela iniciativa RSLingo, uma abordagem de Engenharia de Requisitos baseada 

em modelos para a especificação rigorosa dos requisitos do sistema, que deu suporte à 

extração de requisitos do RGPD e à transformação destes requisitos num catálogo de 

requisitos de proteção de dados pessoais, requisitos esses que podem ser adaptados pelas 

organizações, garantindo, assim, o alinhamento dos seus sistemas com o Regulamento. 

 

Palavras-Chaves: Proteção de dados pessoais; processamento de dados pessoais; 
especificação de requisitos; ITLingo; Regulamento (UE) 2016/679; RGPD.  
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Abstract 
 
The European Union establishes in Regulation 2016/679, or GDPR (General Data Protection 

Regulation), a set of legal provisions to achieve the protection of natural persons in relation to 

the processing of personal data and the free movement of such data. When such provisions are 

considered in the development of information systems, the latter become attainable for legal 
approval within that scope. This dissertation presents the methodology used to elaborate a 

reusable catalog of personal data protection requirements aligned with the GDPR. Following a 

separation of concerns approach, the catalogue shall serve the purpose of constructing 

information systems capable of communicating with those that process personal data of 

individuals, to materialize the personal data protection capabilities legally disposed in the 

GDPR. In this context, the elicitation of system requirements requires the interpretation of a 

legal document by business analysts, which is a scientifically relevant challenge. This research 
is contextualized by the ITLingo initiative, a model-based requirements engineering approach to 

the rigorous specification of system requirements, which supported the extraction of GDPR 

requirements and the transformation of those requirements into a catalogue of data protection 

requirements that can be adapted by organizations to ensure the alignment with the Regulation. 

 

Keywords: Personal data protection; data processing; requirements specification; ITLingo; 
Regulation (EU) 2016/679; GDPR  
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1 Introdução 
A sociedade e as economias modernas contam com infraestruturas de comunicação, finanças, 

distribuição de energia e transporte (Jürjens, 2004). Essas infraestruturas dependem de 

sistemas de informação em rede. Os ataques contra esses sistemas podem ameaçar o bem-

estar económico ou mesmo físico de pessoas e organizações. Com existência da interligação 

de sistemas de informação via internet, constata-se o crescimento em maior escala do 
mercado eletrônico público no mundo, o que o torna acessível a utilizadores não confiáveis. Os 

ataques podem ser realizados anonimamente e de distâncias seguras. Sendo a internet a 

plataforma para transações comerciais, é vital que informações confidenciais (como números 

de cartão de crédito ou chaves criptográficas) sejam armazenadas e transmitidas de forma 

segura.  

Leis e regulamentos têm firmado presença no âmbito da engenharia de requisitos e no 

desenvolvimento de sistemas de informação, com o objetivo de garantir a proteção dos dados 
processados por estes sistemas, através da aplicação de medidas técnicas por elas orientadas. 

Na visão de T. D. Breaux, (2009) em sociedades baseadas no Estado de Direito, as ações 

individuais e organizacionais são reguladas por leis que servem para alcançar objetivos sociais. 

As leis que regem os sistemas de informação representam desafios de conformidade 

significativos para as partes interessadas relevantes, incluindo executivos corporativos, 

advogados e engenheiros de software. Neste contexto Islam & Mouratidis, (2010) realçam que 

a conformidade com as leis e regulamentos é cada vez mais importante para sistemas de 

software que processam e gerem informações confidenciais. Portanto, identificar e analisar os 
regulamentos legais relevantes e alinhá-los com os requisitos de segurança é essencial para o 

desenvolvimento efetivo de sistemas seguros. A falta de antecedentes e conhecimentos 

adequados de leis e regulamentos, apresenta um desafio para desenvolvedores de software, o 

que torna difícil identificar os requisitos de segurança associados a essas leis e regulamentos 

relevantes e o seu rastreamento ao longo das etapas de desenvolvimento. Este desafio 

estende-se ainda mais pelo fato de as leis e regulamentos conterem numerosas ambiguidades, 

referências cruzadas e definições específicas de domínio. Os analistas de requisitos precisam 
reconhecer a correlação entre as diferentes regras, bem como compreender as declarações de 

leis relativas à tecnologia, no processo de desenvolvimento de interpretar a lei e derivar os 

requisitos do sistema (Hoffmann, T. Schulz et al, 2012). 

  

1.1 Contexto 
 
A crescente importância dos sistemas de uso intensivo de software em projetos industriais, 

bem como a necessidade de trazer sistemas mais inovadores, mais individuais e mais 

abrangentes para o mercado e a necessidade de fazê-lo de forma mais rápida, melhor e com 

um maior nível de qualidade exige eficiência engenharia de requisitos (Pohl & Rupp, 2015). Os 
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requisitos completos sem defeitos são a base para o desenvolvimento bem sucedido do 

sistema. Os riscos potenciais devem ser identificados durante a engenharia de requisitos e 

devem ser reduzidos o mais cedo possível para permitir o progresso bem sucedido do projeto. 

Falhas e lacunas nos documentos de requisitos devem ser descobertas no início para evitar 

processos de mudança tediosos. 

Engenharia de requisitos: Segundo Pohl & Rupp, (2015) a engenharia de requisitos é uma 
abordagem sistemática e disciplinada para especificação e gestão de requisitos com  objetivos 

de conhecer os requisitos relevantes, alcançar um consenso entre as partes interessadas 

sobre esses requisitos, documentá-los de acordo com padrões determinados e gerenciá-los 

sistematicamente. Pohl & Rupp explicam que para poder especificar requisitos para um 

sistema corretamente e completamente, é necessário identificar as relações entre aspetos 

individuais materiais e imateriais tão precisamente quanto possivel. Realçam também que 

fazem parte da realidade e são tidos como elementos de relevância para o contexto do 

sistemas os seguintes: (1)  pessoas (partes interresadas ou grupo de partes interessadas); (2) 
sistemas opercionais(outros sistemas técnicos ou hardware); (3) processos (processos 

técnicos, físicos, processos de negócio), (4) eventos (físicos ou técnicos), para finalizar (4) 

documentos (leis, padrões, documentação de   sistemas). 

A engenharia de requisitos para Ketabchi, (2011), (RE) é um processo de obtenção, análise, 

especificação e validação de requisitos e este é realizado no início do ciclo de vida do 

desenvolvimento e atua como base para outras fases do ciclo de vida do desenvolvimento de 

software. Na mesma linha de pensamento Sommerville, (2010) define engenharia de requisitos 
como o processo de descobrir analisar, documentar e verificar serviços que se refletem na 

necessidade de clientes. 

Requisitos: são as descrições do que o sistema deve fazer, os serviços que oferece e as 

restrições a seu funcionamento, refletem as necessidades dos clientes para um sistema que 

serve uma finalidade determinada (Sommerville, 2010). Para Pohl & Rupp, (2015), requisitos 

podem ser entendidos de três formas; (1) uma condição ou capacidade necessária para um 

usuário resolver um problema ou alcançar um objetivo; (2) Uma condição ou capacidade que 

deve ser cumprida ou possuída por um sistema ou componente de sistema para satisfazer um 
cotrato, padrão, especificação ou outros documentos formalmente impostos; (3) uma 

representação documentada de uma condição ou capacidade como nos dois pontos anteriores. 

De acordo com as abordagens dos autores, os requisitos podem ser analisados e 

especificados por modelos diferenciados mais têm o mesmo objetivos em comum, satisfazer o 

interesse das partes interessadas e a aplicação desses requisitos muitas vezes é dependente 

do modelo de trabalho de cada organização e a análise do contexto da organização permite 

definir os requisitos para o sistema de informação de suporte de forma eficaz. 
Stakeholder ou partes interessadas: é uma pessoa ou uma organização que tem uma 

influência (direta ou indireta) sobre os requisitos do sistema. Elas podem estar distribuídas em 

categorias distintas, como exemplo as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento, 

responsáveis pela venda, responsáveis pela manutenção, pessoas com interesse na utilização 
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do sistema e as entidades legais que também podem influenciar e definir requisitos de sistema 

(Pohl & Rupp, 2015), (Macaulay, 1993). 

Requisitos Funcionais: são declarações de serviços que o sistema deve fornecer, de como o 

sistema deve reagir a entradas especificas e de como o sistema deve se comportar em 

determinadas situações. Descrevem o que um sistema deve fazer e dependem do tipo de 

software a ser desenvolvido, de possíveis usuários e da abordagem adotada pela organização 
na descrição dos requisitos (Sommerville, 2010). Portanto assemelha-se a Pohl & Rupp, (2015) 

que define requisitos funcionais como a funcionalidade que o sistema a ser desenvolvido 

oferece.  são requisitos relativo a um resultado de comportamento que deve ser fornecido por 

uma função do sistema. 

Requisitos Não Funcionais: segundo Sommerville, (2010) são requisitos que não estão 

diretamente relacionados com os serviços específicos oferecidos pelo sistema, mais sim com 

as propriedades emergentes como confiabilidade, tempo de resposta, desempenho, proteção e 

disponibilidade. Para Pohl & Rupp, (2015) estes requisitos também são chamados de requisitos 
de qualidade, que definem as qualidades desejadas do sistema a ser desenvolvido e que 

muitas vezes influenciam na arquitetura do sistema mais duque os requisitos funcionais e 

adicionam-se a escalabilidade e portabilidade de sistema aos itens referidos por Sommerville, 

(2010). 

O impacto da engenharia de requisitos (RE) no desenvolvimento de sistemas bem sucedido e 

orientado para o cliente tornou-se uma prática comum para fornecer recursos a engenharia de 

requisitos (Pohl & Rupp, 2015). Por outro lado na visão de Cheng & Atlee, (2007) os desafios 
de pesquisa enfrentados pela comunidade de engenharia de requisitos tendem a ser paralelos 

aos enfrentados pela comunidade geral de engenharia de software. Vários desafios adicionais 

são enfrentados pela comunidade (RE). Primeiro, os artefatos e os processos (RE) devem ser 

compreensíveis e utilizáveis por uma ampla gama de partes interessadas do que outras tarefas 

do (SE). Por exemplo, as notações e processos (RE) devem satisfazer um delicado equilíbrio 

entre artefatos formais, analisáveis e artefatos de alto nível (muitas vezes informais), intuitivos 

para entender. Em contrapartida, notações e artefactos para design, implementação e testes 

normalmente são mais formalmente, tecnicamente definidos e envolvem processamento 
automatizado. Em segundo lugar, as informações disponíveis para (RE) tendem a ser menos 

bem definidas e mais propensas a mudar do que a utilizada para outras tarefas de 

desenvolvimento, o que significa que a informação disponível no início de um processo (RE) 

pode ser dramaticamente diferente do que é derivado de muitas iterações mais tarde (Cheng & 

Atlee, 2007). Como tal, as técnicas (RE) necessariamente podem ser mais complexas 

(envolvendo várias etapas), ou várias técnicas (RE) devem ser combinadas para lidar com 

essa gama de informações. Finalmente, as informações serão inerentemente ligadas mais 
rigorosamente ao domínio do aplicativo, potencialmente exigindo que os conhecimentos 

especializados em domínios sejam integrados com a informação de desenvolvimento do 

sistema (Cheng & Atlee, 2007). 
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1.2 Definição do Problema 
A União Europeia (UE) estabelece no Regulamento 2016/679, Regulamento Geral de Proteção 

de Dados (RGPD), um conjunto de disposições legais para garantir a proteção de pessoas 

singulares no que diz respeito ao processamento de dados pessoais e à livre circulação de 

dados (Europeia, 2014). Este ato legislativo constitui uma peça legal imediatamente aplicável e 

executável por todos os Estados Membros, com entrada em vigor para Maio de 2018. Todos os 

sistemas de informação qua visam o processamento de dados devem estar alinhados com as 
disposições estabelecidas neste regulamento e as organizações devem adaptar ou 

desenvolver os seus sistemas de acordo com estas obrigações, caracterizadas por requisitos 

legais, porque em caso contrário estão sujeitas a fortes penalizações por incumprimento da lei.  

Para assegurar a conformidade com a lei, os requisitos de segurança e privacidade dos 

sistemas de software relevantes devem estar adequadamente alinhados com esses 

regulamentos. No entanto, esses regulamentos descrevem as regras das partes interessadas, 

chamados direitos e obrigações, em linguagem jurídica complexa e às vezes ambígua. Essas 

"regras" são muitas vezes precursoras de requisitos de software que precisam ser refinados e 
analisados antes de serem implementados (T.D Breaux, & A.I Antón. 2008). Nesse contexto, a 

obtenção de requisitos de sistemas exige a interpretação de um documento legal por analistas 

de negócios. Face a este problema propomos o desenvolvimento de um catálogo de requisitos 

de segurança alinhados com o RGPD 2016/679 que servirá como um catálogo reutilizável de 

requisitos de proteção de dados pessoais para novos e sistemas já existentes. 

Consequentemente este catálogo também servirá como um complemento para evitar uma 

consulta direta e exaustiva no RGPD, porque proporciona uma consulta de requisitos mais 

rápida e eficaz.  

1.3 Solução Proposta 
Esta dissertação, propõe um catálogo de requisito de segurança alinhados com o regulamento 

geral de proteção de dados (RGPD), que deve servir na definição sistemas de informação 

concretos que processem dados de pessoas singulares. Esta catálogo devera ser útil para os 

engenheiros de requisitos e desenvolvedores de sistemas de forma a adaptarem os requisitos 

nele contidos nos seus sistemas. 

Começamos por desenvolver esta solução com base na análise e extração manual de 

requisitos a partir do RGPD 2016/679 da União Europeia. Os requisitos extraídos foram 

especificados de acordo com a linguagem RSL no âmbito da iniciativa ITLingo. O ITLingo é 
uma abordagem de engenharia de requisitos orientada por modelo para a especificação 

rigorosa, validação automática, persistência e gestão de requisitos de software. Os recursos 

ITLingo utilizados nesta dissertação são os seguintes: 

• RSL: Linguagem natural controlada (CNL) para ajudar a realização da especificação de 

requisitos de sistemas de uma forma mais sistemática rigorosa e consistente; o RSL 
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inclui um conjunto rico de construtores logicamente organizados em vistas (A. Silva, 

2017); 
• RSL Excel Template1: Ferramenta baseada em RSL para especificação de requisitos; 
• ITLingo-Studio2: Ferramenta para especificação rigorosa de requisitos, validação e 

transformação. 

1.4 Contributos  
A análise do RGPD resultou nos seguintes contributos principais: 

• Publicação de um artigo intitulado “Specification of Personal Data Protection 

Requirement - Analysis of Legal Requirements from the GDPR Regulation”, 

(Fernandes, M, et al. 2018), publicado nas Actas da 20ª Conferência Internacional 

sobre Sistemas de Informação Empresarial, ICEIS (Fernandes, Rodrigues da Silva, & 

Gonçalves, 2018). 

 
• Produção de um Catálogo de Requisitos de Proteção de Dados alinhados com o 

RGPD, desenvolvido no âmbito desta dissertação, o qual se encontra disponível 

publicamente no repositório ResearchGate, a partir do endereço 

https://www.researchgate.net/publication/324031047_EU_General_Data_Protection_Re

gulation_GDPR_Specification_draft_version_based_on_RSL_v4_by_Mario_Fernandes

_et_al_2018_May  

   

                                                   
1 https://github.com/RSLingo/RSL-Excel-Template. 
2 https://github.com/ITLingo. 
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• Produção de um Catálogo de Requisitos de Segurança de Sistemas de Informação, 

alinhado com a norma ISO 27001, desenvolvido no âmbito desta dissertação, o qual se 

encontra disponível publicamente no repositório ResearchGate, a partir do endereço 

https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28926.28487 

 

1.5 Organização da Dissertação  
Esta dissertação esta estruturada da seguinte forma: O Capítulo 1 introduz aspetos importantes 

relativos ao assunto tratado neste documento, aborda sobre o contexto, definição do problema 

da pesquisa, e as contribuições desta dissertação; no Capítulo 2, a abordagem é relativa ao 

trabalho relacionado sobre trabalhos realizados na área de engenharia que também tiveram 

como foco a análise de leis  e regulamentos; O Capítulo 3, descreve as iniciativas ITLingo, 
RSLingo e a linguagem RSL, que suporta a especificação de requisitos da análise apresentada 

neste documento; O Capítulo 4, descreve detalhadamente as fases do desenvolvimento da 

análise do RGPD;  O Capítulo 5, descreve a ferramenta ITLingo e sua aplicação na produção 

de resultados; O Capítulo 6, apresentação e aplicação de um estudo de caso ao contexto do 

RGPD; O Capítulo 7, apresentamos uma discussão relativa ao nível de cobertura  na norma 

ISO27001 sobre o RGPD; e por fim as conclusões e trabalhos futuros no Capítulo 8.  
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2 Trabalho Relacionado  
Este capitulo apresenta algumas abordagens de especificação de requisitos, nomeadamente: 

Metodologia Tropos; Kora e outras Frameworks, utilizadas em trabalhos cujo o contexto de 

aplicação também foi a extração e geração de requisitos relevantes a partir da análise de leis e 

regulamentos com objetivo de gerar requisitos de sistemas de modos mais sistemático.  

2.1 Metodologia Tropos 
Tropos é uma metodologia de desenvolvimento de sistemas de software orientada a agentes, 
adaptada para descrever tanto o ambiente organizacional de um sistema quanto o próprio 

sistema, emprega os mesmos conceitos ao longo do processo de desenvolvimento. Tropos 

adota uma Framework de modelagem i*, que utiliza os conceitos de ator, objetivo, tarefa, 

recurso e dependência social para definir as obrigações dos atores e suas dependências 

(Giorgini, Massacci, & Mylopoulos, 2003). Esta Framework suporta a elicitação e análise de 

requisitos de segurança de regulamentos e leis relevantes e desenvolvimento de um projeto 

que satisfazem esses requisitos, é uma Framework que permite integração através da Secure 

Tropos metodology, para apoiar a elicitação e análise de requisitos de segurança, (Islam & 
Mouratidis, 2010) e UMLsec3. UMLsec é útil no desenvolvimento e desenho de sistemas para 

satisfazer requisitos de segurança, suportado por uma série de diagramas seguros que 

permitem a análise de propriedades de segurança apropriadas durante a fase de projeto. 

Secure Tropos metodology, é facilmente extensível, e isto facilita modelar os conceitos legais, 

ela tem quatro componentes principais, nomeadamente (Islam & Mouratidis, 2010): 

• Modelling Regulation - Componente de modelagem para apoiar a interpretação de 
textos legais e a derivação de direitos legais, correlativos e restrições legais. Suporta a 

análise e modelagem de regulamentos baseados nos conceitos elementares, apoia a 

extração de possíveis direitos legais (por exemplo, reivindicação, privilégio, poder, 

imunidade) e seus correlativos (por exemplo, dever, não-direito, responsabilidade, 

deficiência) e a distinção de restrições legais, dos direitos legais e correlativos. 

Correlaciona as abstrações legais de alto nível acima com abstrações derivadas da 

área de engenharia de requisitos de segurança e, em particular, a linguagem de 

modelação segura Tropos; 

• Elicit Security Requirements - Componente baseado nas técnicas de análise Secure 

Tropos para apoiar a elicitação de restrições de segurança e análise de requisitos de 

segurança e restrições legais. Com base em modelos derivados de uma análise de 

segurança do sistema em desenvolvimento, este componente suporta o alinhamento 

dos requisitos de segurança com restrições legais relevantes; 

• Security Requirements Analysis - Componente baseado em um método de análise 
baseado em cenário, que é compatível com a análise do ambiente de ameaças e 

                                                   
3 UMLsec – é uma extensão UML para desenvolvimento de sistemas seguros (Jürjens, 2002). 
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problemas de não conformidade. Os possíveis ataques de segurança, que podem 

introduzir problemas de não conformidade no sistema em desenvolvimento, são 

identificados através da análise de objetivos maliciosos, tarefas e ameaças 

relacionadas a potenciais ataques. Essa análise permite os desenvolvedores de 

software aperfeiçoar ainda mais os requisitos de segurança do sistema e alinhá-los aos 

regulamentos relevantes, a fim de contrariar potenciais ameaças baseadas em 
regulamentos; 

• Secure System Design - Componente para suportar o desenho de um sistema que 

atenda os requisitos de segurança identificados e restrições legais. Com base nos 

princípios da UMLsec e da Engenharia de Segurança Baseada em Modelos (MBSE), 

este componente permite que desenvolvedores de sistemas de software criem o 

sistema de forma que seus requisitos de segurança relacionados à regulamentação 
possam ser rastreados até os regulamentos apropriados. 

2.2 KORA 
Kora é um método que tem sido usado na investigação jurídica alemã para derivar Requisitos 

Legais para sistemas técnicos (Hoffmann, T. Schulz et al, 2012). KORA é desenvolvido por 

especialistas legais e não se destina a ser desenvolvido por analistas de requisitos. É 

composto por quatro níveis nomeadamente: 

• Disposições Legais - Normas constitucionais e outras normas legais existentes onde 

o método kora é aplicado para derivar regras específicas relativa ao sistema de 
informação planeado, em caso insucesso são levadas em contas as regras legais de 

maior relevância encontras na constituição. 
• Critérios Legais - São identificados através da análise de como as disposições legais 

desenvolvidas no primeiro nível podem ser qualitativamente avaliadas no que se refere 

ao sistema de informação. Os critérios descrevem soluções bastante abstratas para 

cumprir as disposições legais que em princípio, são regras jurídicas e não técnicas, 
mas certamente podem ser técnicas. 

• Requisitos Técnicos – São abstrações de características específicas da tecnologia e 

podem reforçar a compatibilidade legal dos sistemas de informação. 
• Proposta Técnica – São desenvolvidas com base nos requisitos técnicos, constituem 

funções técnicas que visam caraterizar o desempenho funcional do sistema de 
informação a ser construído, este nível fornece as recomendações de desenvolvimento 

de sistemas técnicos. 
Hoffmann e Schulz, argumentam que os resultados do KORA são adequados para serem 

utilizados como fonte de SRPs. Devido à sua origem em regras legais gerais e estáveis, elas 

são mais adequadas para a reutilização de requisitos porque garante um longo período de vida 

dos SRPs. 
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2.3 Outras Metodologias, Métodos e Frameworks aplicadas a  
Regulamentos 

Várias pesquisas foram realizadas sobre análise de textos legais, diferentes esforços foram 

feitos na engenharia de software, especificamente na engenharia de requisitos para responder 

a este desafio. Contribuições de vários investigadores e desenvolvedores também são aqui 

citadas como exemplo os autores, May, Gunter, & Lee, (2006), descrevem técnicas para 

formalizar regras de privacidade reguladoras e como explorar essa formalização para analisar 

as regras automaticamente, e validam o poder expressivo das APIs de privacidade através das 

codificações das regras de consentimento HIPAA4 2000 e 2003 no seu sistema. Massey & 
Antón, (2009) propuseram uma técnica de priorização de requisitos legais consiste em 

descobrir implicações legais e calcular as priorizações. Os inputs desta técnica são textos 

legais e um conjunto de requisitos que devem estar em conformidade com os textos legais, 

esta técnica também permite os engenheiros a dividir os requisitos em grupos de priorização. 

Renault, et al. (2009) apresenta o método PABRE de Elicitação de Requisitos. O PABRE é 

baseado em um Catálogo de Padrões de Requisitos e seu contexto de aplicação são projetos 

de seleção Off-The-Shelf conduzidos por processos de call-for-tender. O processo seleciona 

padrões do catálogo que se aplicam ao projeto de seleção específico e os converte em 
requisitos reais que finalmente configuram o Documento de requisitos do projeto. Allen & 

Saxon, (1995) apresentam A-HOHFELD uma linguagem de representação usada nos sistemas 

de Interpretação-Assistência, para expressar com precisão interpretações estruturais 

alternativas de conjuntos de regras legais que contribuem para os problemas da inteligência 

artificial na ciência da computação ilustrando como a precisão da linguagem influenciam no 

pensamento e a comunicação. Toval, Olmos, & Piattini, (2002) criaram um catálogo LR sobre 

segurança e proteção de dados pessoais que serve como fonte de documentos e 
interpretações para equipes de desenvolvimento de sistemas. O catálogo permite que analistas 

de requisitos incorporem LRs em especificações e, assim, criarem conformidade em novos 

sistemas. Breaux & Anton, (2007) apresentam o método de Análise de Requisitos Baseados 

em Frame (FBRAM) para sistematicamente adquirir representações semiformais de requisitos 

de regulamentos. O método fornece um meio para identificar e documentar interpretações 

certas e possivelmente conflituantes de requisitos regulatórios usando uma ontologia superior, 

uma linguagem de marcação livre de contexto e um modelo de documento regulatório. Mas 

para Kiyavitskaya, (2008) os métodos para a interpretação destes regulamentos não são 
suficientemente avançados, concentram-se mais em aspetos específicos.  

 

 

 
                                                   
4 A Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde de 1996 ("HIPAA") estabelece um 

conjunto de normas nacionais para a proteção de certas informações de saúde. Um dos principais 
objetivos da Regra de Privacidade é assegurar que as informações de saúde dos indivíduos sejam 
devidamente protegidas, permitindo o fluxo de informações de saúde necessárias para fornecer e 
promover cuidados de saúde de alta qualidade e para proteger a saúde e o bem-estar do público. 
https://www.hhs.gov/sites/default/files/privacysummary.pdf 
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3 Iniciativa ITLingo e Linguagem RSL 
3.1 Iniciativa ITLingo 
O ITLingo5 é uma iniciativa de longo prazo com o objetivo de pesquisar, desenvolver e aplicar 

linguagens de especificação rigorosas no domínio de TI, considerando as seguintes 

disciplinas:  Engenharia de Requisitos, com o RSL (Requirements Specification Language); 

Engenharia de Testes, com o TSL (Linguagem de Especificação); Gestão de Projetos, PSL 

(Linguagem de Especificação de Projetos). O ITLingo adota uma abordagem linguística para 
melhorar o rigor da documentação técnica (por exemplo, especificações de requisitos, 

especificações de casos de teste ou planos de projeto) e, como consequência, promover a 

produtividade através de transformações de reutilização e modelo e qualidade por meio de 

validação semiautomática. 

 

 
 

Figura 3.1 - Visão geral da Iniciativa  ITLingo. 
 

                                                   
5 http://itbox.inesc-id.pt	 
  http://itbox.inesc-id.pt/itlingo/rslingo	 
  https://github.com/ITLingo 
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Podemos observar na Figura 3.1, a estrutura do ITLingo distribuída em Sub-Packages que o 

complementam nomeadamente: PSLingo; TSLingo; MDDLingo e RSLingo, todos suportados 

pela ferramenta ITLingo-Studio.   

A análise do RGPD teve como base o sub-package RSLingo com o cinza escuro na Figura 3.1 

do ITLingo. O RSLingo, é uma iniciativa de pesquisa de longo prazo na área de Engenharia de 

Requisitos que reconhece que a linguagem natural, apesar de ser a forma mais comum e 
preferida de representação usada nos documentos de requisitos, é propensa a produzir 

documentos ambíguos e inconsistentes que são difíceis de validar ou transformar 

automaticamente (A. Silva, 2017). Inicialmente, a RSLingo propôs uma abordagem para 

técnicas de processamento de linguagem natural (PNL), bem como técnicas humanas para 

capturar informações relevantes de especificações de requisitos de linguagem natural e, em 

seguida, aplicar técnicas de análise leve para extrair o conhecimento de domínio codificado 

nelas (Ferreira & Silva, 2012). RSLingo baseia-se em duas linguagens e no mapeamento entre 

elas: RSL-PL (Pattern Language), projetado para codificação de padrões linguísticos 
específicos da Engenharia de Requisitos, e RSL-IL (Linguagem Intermediária), uma linguagem 

específica do domínio destinada a abordar as preocupações da Engenharia de Requisitos 

(Ferreira & Silva, 2013). o Mapeamento destas duas linguagens permite que o conhecimento 

inicial escrito em linguagem natural seja extraído, analisado e convertido para um formato mais 

estrutural, que reduz sua ambiguidade original e cria um documento especificação de requisitos 

de sistema mais rigoroso (A. R. Da Silva, 2015). Portanto esta abordagem prevê todo o 

processo de extração de conhecimento e de conversão para uma representação mais rigorosa, 
como forma de ajudar as partes interessadas a terem uma melhor compreensão do conjunto de 

declarações de linguagem natural declaradas que representam as suas necessidades reais (A. 

Silva, 2017). Os artefactos são mapeados pelas linguagens RSL-PL e RSL-IL (atualmente 

RSL) sobre um conjunto de ferramentas que lidam com a ambiguidade dos documentos 

comuns, passam por um processo de validação e transformação e resultam num conjunto de 

requisitos especificados por uma linguagem rigorosamente controlada e em vários formatos. 

3.2 Linguagem RSL 
RSL é uma linguagem natural controlada para ajudar a produção de especificação de requisitos 

de sistema de uma forma mais sistemática, rigorosa, consistente e inclui um conjunto rico de 
construtores logicamente distribuídos em vistas (A. Silva, 2017). Estes construtores 

representam conceitos fundamentais de acordo com as preocupações da engenharia de 

requisitos que podem existir em níveis de abstração de negócio e sistemas. RSL é um 

processo e ferramenta independente que pode ser usada e adaptada por múltiplos utilizadores 

e organizações com diferentes processos, metodologias e suportada por vários tipos de 

ferramentas de software (A. Silva, 2017). O RSL foi implementado com o Framework Xtext 

(Bettini, 2016) e, portanto, suas especificações são rigorosas e podem ser validadas e 

transformadas automaticamente em outras representações e formatos. 
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Por outro lado, os construtores são definidos por um padrão linguístico e representados 

textualmente de acordo a um estilo linguístico concreto.  Estes construtores baseiam-se em 

dois aspetos, nomeadamente: (1) Níveis de Abstração – composto de maneira organizada pelo 

Business Level e System Level; (2) As preocupações específicas da engenharia de requisitos – 

composta e organizada por conceitos, contexto, estrutura ativa, comportamento, estrutura 

passiva e requisitos (A. Silva, 2017). 
Tabela 3.1 -  Classificação de pontos de vista do RSL: nível de abstração versus preocupações 

específicas da engenharia de requisitos. Extraída de (A. Silva, 2017) 

 
A Tabela 3.1 ilustra de forma detalhada os níveis de abstração do RSL sendo que o Business 

Level, compreende respetivamente os pontos de vista seguintes: (1) Partes interessadas 

(estrutura ativa), define a fonte mais importante de requisitos, fornecem informação relevantes 

para o sistema de interesse a ser concebido; (2) Glossário (estrutura passiva), inclui todos os 

termos do domínio do sistema, tem como objetivo principal reduzir efeitos negativos de 

imprecisão da língua natural, através de técnicas de resolução de ambiguidade; (3) Objetivo de 

negócio (requisitos), esta vista permite estabelecer uma ponte entre o sistema de interesse e o 

contexto do negócio (A. Silva, 2017). As necessidades apresentadas pelas partes interessadas 
são tidas como requisitos para satisfazer essa vista; (4) Processo de negócio (comportamento), 

representa conjunto de processos que definem o comportamento do sistema e o fluxo de 

informação entre eles. Quanto ao System Level, este compreende os pontos de vista 

seguintes: (1) Atores (estrutura ativa), descreve os atores que interagem com o sistema; (2) 

Máquina de estados (comportamento), permite descrever o comportamento do sistema; (3) 

vista Estrutural (estrutura passiva), permite descrever a estrutura do sistema com base na 

entidade de dados; (4) Casos de uso (estrutura passiva), permite descrever as funcionalidades 
do sistema, através de diagrama de caso de casos de uso; e (5)  outros tipos requisitos tais 

como objetivos de sistemas, requisitos de qualidade, requisitos funcionais, restrições e 

userstory, que devem ser definidos no contexto do sistema (A. Silva, 2017). 

A especificação de requisitos com RSL é baseada no modelo RSL Excel Template, ferramenta 

estruturada de acordo com as vistas de construtores do RSL representados na Tabela 3.1. A 

interseção entre o nível de abstração e uma preocupação da engenharia de requisitos 

corresponde a uma vista do RSL.  
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Figura 3.2 - Construtores e vistas do Business level do RSL, extraída de (A. Silva, 2017). 

 

 
Figura 3.3 - Construtores e vistas do System level do RSL, extraída de (Rodrigues & Silva, n.d.) 

 

As Figuras 3.2 e 3.3, representam a semântica das relações dos nomes “isA” e “partOf”. A 

relação reflexiva “isA” entre os termos do glossário significa que tais termos têm relações 

hipernêmicas ou hipônimas de generalização ou especialização, enquanto que a relação 

“partOf” reflexiva entre objetivos de negócio, significa que estes objetivos podem ser 
decompostos ou agregados em outros objetivos, Figura 3.2 (A. Silva, 2017). Quanto ao System 

level na Figura 3.3 A relação reflexiva “isA” entre os atores significa que os atores podem ter 

relações de generalização ou especialização, enquanto que a relação “partOf” reflexiva entre 

os objetivos de sistemas significa que um objetivo pode ser decomposto por outros (Rodrigues 

& Silva, n.d.). 
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5 RSL/System-level

As illustrated in Figure 2, a SRS specified in RSL at system-level can involve the definition of
the following views with the respective constructs.

Figure 2: RSL system-level constructs and views.

The names of the relations illustrated in Figure 2 suggest their respective semantics. For
example: the “isA” reflexive relation between Actors means that actors might have
generalization/specialization relations; or the “partOf” reflexive relation between Goals means
that a system goal can be decomposed by other system (sub-)goals.

Figure 3: UML-like diagram suggesting the relationships between RSL’s Actors, UseCases,
DataEntities, DataEntityViews and StateMachines.

To guide the explanation and discussion we first introduce DataEntities and DataEntityViews,
second Actors, then UseCases, and finally StateMachines. As said above this paper is just
focused on the uses cases (and associated constructs, i.e. Actors, DataEntities, DataEntityViews
and StateMachines) as suggested informally in Figure 3.
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4 Análise do Regulamento Geral de 
Proteção de Dados Pessoais 2016/679 da 
União Europeia 

O RGPD destina-se à proteção de pessoas singulares no que diz respeito ao processamento 

de seus dados pessoais por meios automatizados ou manuais (Europeia, 2014), apenas no 
caso de esses dados serem contidos ou destinados a serem contidos em sistemas de 

arquivamento (um sistema de arquivamento é configurado de dados pessoais estruturados 

acessível de acordo com critérios específicos, centralizados ou não). No entanto, o RGPD 

menciona não apenas os sistemas de arquivamento, mas também os sistemas seguros aos 

quais os responsáveis podem conceder acesso remoto e direto de pessoas a seus dados 

pessoais. Adicionalmente, estes sistemas, devem registrar violações de dados, os titulares dos 

dados podem solicitar a retificação de dados, deve permitir os responsáveis ou subcontratante 

registrar atividades de tratamento de dados e o encarregado de proteção de dados pode 
monitorar todas essas atividades conforme orienta o RGPD. 

 
Figura 4.1 - Sistemas no âmbito do RGPD 

  
O diagrama na Figura 4.1 mostra os dois tipos de sistema que esta dissertação tem como alvo 

em termos de âmbito, com base nos itens introdutórios (15) e (16), e no Artigo 2 (1) do RGPD 

(alguns atores podem ter sido omitidos por motivos de simplicidade). Para o propósito deste 

documento, o RGPD consiste em uma fonte não só de requisitos de negócios, mas também 

requisitos de sistema a serem considerados ao desenvolver sistemas de informação capazes 

de processar dados pessoais. São sistemas de informação cuja operação inclui, ainda que não 

seja restrito, ao processamento de dados pessoais dos indivíduos. Nesse sentido, este 

Dissertação apresenta não apenas alguns desses requisitos, mas também a metodologia 
baseada em RSL para extrair, em termos gerais, requisitos de negócios e sistemas de 

documentos legais. No contexto da proteção de dados pessoais, os requisitos do sistema 

indicam a forma como os requisitos comerciais devem ser atendidos no domínio do aplicativo, 
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ou seja, como os dados devem ser protegidos, independentemente da tecnologia usada por 

esses sistemas para implementar essa proteção. 

4.1 Metodologia de Análise 
A análise do Regulamento Europeu 2016/679, foi feita em fases com base nos construtores e 

vistas do RSL, e a partir dos seus níveis de abstração, selecionamos os construtores que mais 

se adequaram a esta análise. No nível de abstração Business Level, selecionamos as vistas do 

(glossário, stakeholder ou partes interessadas, e objetivos de negócio), a partir do System 

Level selecionamos, as vistas (atores, entidades de dados, maquinas de estado) e vista de 

requisitos (objetivo de sistemas, e casos de uso). 

• Fase 1: Contextualização - Esta fase consistiu no enquadramento do tema “proteção 

de dados pessoais” abordado no regulamento. O resultado do trabalho nesta fase foi 

uma lista contendo a definição de termos de domínio comercial (portanto, um glossário) 

para apoiar o desenvolvimento de sistemas de tratamento de dados, a partir de uma 

perspetiva de negócios. 

• Fase 2: Definição dos stakeholders ou partes interessadas - Esta fase consistiu em 

identificar e caracterizar as partes interessadas no processo de desenvolvimento e 

implementação de sistemas de tratamento de dados, de acordo a sua distribuição 

categórica. 

• Fase 3: Definição dos Objetivos de negócio – Esta fase consistiu em identificar e 
caracterizar os objetivos de negócios a serem alcançados com a aplicação das 

disposições do Regulamento, seja para sistemas de tratamento, seja para sistemas de 

regulamentação. 

• Fase 4: Representação estrutural do domínio do sistema -  Esta fase consistiu em 

modelar a relação entre as principais entidades de dados e o papel que cada entidade 

ira desempenhar sobre o sistema, juntamente com seus atributos e operações. Um 
diagrama de classe UML foi elaborado para esse propósito. 

• Fase 5: Definição de objetivos de sistema -  Esta fase consistiu em identificar e 

caracterizar os objetivos do sistema a serem alcançados com a aplicação das 

disposições do Regulamento aos sistemas de tratamento de dados. Estes objetivos 

compõem uma lista de requisitos que foram elicitados através de diagrama de caso de 

uso e maquinas de estado, que permitiram entender com mais detalhe a nível de 
operações as funcionalidades destes sistemas. 

• Fase 6: Definição de sistemas e relação entre sistemas - Esta fase consistiu em 

identificar cada sistema envolvido no domínio da proteção de dados pessoais (Figura 

4.1), e caracterizar a interação, por tipo, entre os sistemas fonte e alvo envolvidos no 

domínio da proteção de dados pessoais, independentemente de esses sistemas serem 

sistemas internos (no âmbito) ou sistemas externos (fora do âmbito). 
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4.2 Especificação de Requisitos com a Linguagem RSL 
Os requisitos de proteção de dados pessoais extraídos do regulamento foram especificados no 

modelo RSL Excel template, com um conjunto de construtores selecionados conforme 

mencionando anteriormente, de acordo com o estilo linguístico escolhido. Cada instância de 

um construto é descrita por um conjunto de propriedades no modelo RSL, isto permite 

especificar os requisitos de forma mais sistemática e rigorosa. Devido a capacidade do RSL 

suportar outras ferramentas e permitir resultados noutros formatos, nesta análise do RGPD, 
utilizamos, também, a notação gráfica da UML (Unified Modeling Language) para melhor 

compreensão e visualização dos requisitos (diagramas de casos de utilização) e dos objetos de 

domínio que devem fazer parte de um sistema de informação responsável pelo tratamento de 

dados pessoais (diagrama de classes). 
A Figura 4.2 descreve uma versão simplificada do modelo RSL, aplicado nesta análise no qual 

os dois níveis de abstração segundo os quais o RSL está estratificado são ilustrados no 

diagrama: O nível de negócios e o nível do sistema. O nível de negócios agrupa as vistas mais 

próximas da esfera empresarial, enquanto o nível do sistema agrupa as vistas mais próximas 
da esfera do sistema de software. Cada vista reúne um ou mais construtores RSL. As 

instâncias dos construtores de sistema dependem de algumas instâncias de construtores de 

negócios. Como exemplo; as entidades dependem dos termos do Glossário, bem como as 

instâncias de construtores do mesmo nível de abstração dependem uma da outra. (1) os atores 

são dependentes das partes interessadas ou stakeholders. Outras dependências não foram 

representadas no diagrama por motivos de legibilidade, nomeadamente: (2) Objetivos de 

sistemas dependem de Objetivos de negócio; (3) Requisitos são dependentes de Objetivos de 

negócio; (4) Atores, Entidades, máquinas de Estados e Casos de Uso dependem de sistema. 
As relações entre (eventos de negócio, processos de negócio e objetivos de negócios) e 

Relações entre (objetivos de negócios, objetivos de sistema, requisitos funcionais, requisitos de 

qualidade, restrições, casos de uso e histórias de usuários), bem como qualquer preocupação 

da RE, também não foram aqui representadas no diagrama por motivos de simplicidade. As 

vistas sinalizadas com fundo cinza escuro no diagrama, da mesma forma que os construtores, 

sinalizados com fundo cinza escuro são os que foram aplicados na análise do regulamento, e 

que estão no âmbito deste documento, as vistas e construtores, sinalizados com fundo branco 
correspondem a trabalhos futuros. 

Algumas instâncias dos construtores do RSL que esta dissertação apresenta têm como 

objetivo caracterizar o domínio da proteção de dados pessoais, portanto, demonstra parte dos 

produtos de trabalho originados de cada fase do processo de análise do RGPD de forma 

sistemática, rigorosa e consistente e menos ambíguo. A intenção é produzir um catálogo de 

requisitos de proteção de dados pessoais, reutilizáveis em qualquer projeto de 

desenvolvimento de sistemas de tratamento de dados pessoais. Algumas colunas das tabelas 

descritas nas próximas seções não foram apresentadas devido a restrições de espaço e o valor 
que elas não adicionam à abordagem de especificação de requisitos sistemáticos que estamos 

apresentando neste documento. 
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Figura 4.2 - Modelo Simplificado do RSL 
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4.2.1 Vista do Glossário 

A vista Glossário inclui os termos utilizados no domínio do negócio ou termos de glossário. 
Elaborar um repositório de definições de termos de domínio de negócios baseados em RSL 

consiste no primeiro passo para reduzir os efeitos negativos do uso de linguagem natural na 

especificação de requisitos, como a inconsistência e ambiguidade. A Tabela 4.1 mostra parte 

do glossário extraído do RGPD. Um domínio de negócios pode ser definido como o domínio do 

problema ao qual o sistema de tratamento de dados ou o sistema de regulação deve fornecer 

uma solução adequada e satisfatória (neste caso, seja para o tratamento de dados pessoais ou 

para a regulamentação desse tratamento). Em geral, os termos do glossário foram diretamente 

mapeados em expressões do próprio RGPD, com exceção do prefixo “trm_”, que significa 
termo. Os valores na coluna Aplicável para indicar que alguns termos correspondem aos 

Stakeholders na visão das partes interessadas, outros para atores na visão dos atores 

(portanto, eles representam utilizadores), outros para DataEntities na visualização Entidades e 

outros para mais de uma dessas visualizações. 

 
 Tabela 4.1 - Glossário de termos do RGPD 

 
Id Name Applicable To Description 

trm_titular_ 
dados 

titular dos 
dados 

Stakeholder, 
Entity, Actor 

é considerada identificável uma pessoa singular 
que possa ser identificada, direta ou 
indiretamente, em especial por referência a um 
identificador, como por exemplo um nome, um 
número de identificação. 

trm_Responsav
el_tratamento 

Responsável 
de 
tratamento 

Stakeholder, 
Entity, Actor 

Autoridade competente que individualmente ou 
em conjunto com outrem determina as finalidades 
e os meios de tratamento de dados, nomeado por 
um Estado-Membro. 

trm_ 
Subcontratante 

Sub-
contratante 

Stakeholder, 
Actor 

Pessoa singular ou coletiva, uma autoridade 
publica, uma agencia ou organismo que tratam de 
dados pessoais por conta do responsável pelo 
tratamento. 

trm_Enc_prot_ 
dados 

Encarregado 
de Proteção 
de dados 

Stakeholder 
Pessoa individual com acesso aos dados e as 
operações de tratamento. Tem a função de 
fiscalizar conformidade do tratamento...  

trm_Autoridade_
controlo 

Autoridade 
de Controlo 

Stakeholder, 
Entity, 

uma autoridade pública independente criada por 
um Estado-Membro nos termos do artigo 51. 

trm_EncProt 
Dados 

Encarregado 
de Protecão 
de dados 

Stakeholder 

Pessoa individual com acesso aos dados e as 
operções de tratamento. Tem a funçao de 
fiscalizar conformidade do tratemnto com a 
diretiva, aconselhar o cumprimento das 
disposiçoes e cooperar com a autoridade de 
controlo 

trm_EstadoMem
bro 

Estado 
Membro Stakeholder 

Conjunto de países que pertencem a uma 
comunidade internacional de países, a discutem, 
assuntos do interesse da União, tomam decisões 
e adotem-nas na  legislação 

trm_comite Comite Stakeholder 
Orgão que deverá poder emitir orientações no 
âmbito para a Proteção de Dados criado pelo 
regulamento 
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4.2.2  Vista dos Stakeholders ou Partes Interessadas 

As partes interessadas são pessoas e organizações que influenciam o desenvolvimento de um 
sistema de informação, e de alguma forma são afetados pela operação, neste caso, a 

operação de sistemas de tratamento de dados ou de regulamentação. As partes interessadas 

são fontes originais de requisitos, apesar disso, no caso deste Dissertação, os requisitos foram 

providos do próprio GDPR (como um documento SRS). A Tabela 4.2 contém algumas partes 

interessadas no desenvolvimento de sistemas de tratamento. Algumas partes interessadas 

serão utilizadores desses sistemas, portanto serão constituídos atores na visão dos atores. Um 

stakeholder é caracterizado, pelo menos, por seu “ID” (identificador), nome, tipo e categoria, 

conforme indicado na tabela. Uma categoria refere-se ao papel principal desempenhado pelo 
stakeholder no âmbito da empresa (por exemplo, não significa que um agente regulador não 

possa ser utilizador de um sistema). 

 
Tabela 4.2 - Principais Stakeholders do RGPD 

 
Id Name Type Category 

stk_Titular_dados Titular dos dados Person Business.User.Direct 

stk_Responsavel_tratamento Responsável de 
tratamento Team Business.User.Direct 

stk_Subcontratante Subcontratante Team Business.User.Direct 

stk_Autoridade_controlo Autoridade de 
Controlo Organization Business_Regulatory 

stk_Enc_prot_dados Encarregado de 
Proteção de dados Person Business_Regulatory 

 

4.2.3 Vista de objetivos de Negócio 

A Tabela 4.3 lista a definição de alguns objetivos de negócios que, uma vez alcançados com o 

desenvolvimento e implementação em sistemas de tratamento de dados, vai permitir e garantir 

que esses sistemas cumpram as disposições do RGPD. Cada objetivo identificado nesta vista 
está relacionado a uma ou mais partes interessadas, elas atuam como fonte de requisitos 

através do seu interesse pelo sistema. O processo de identificação e caracterização destes 

objetivos de negócio constitui um ponto de partida para a identificação e caracterização dos 

objetivos do sistema, dos quais depende a definição de requisitos funcionais, requisitos de 

qualidade e restrições. No caso do processo de análise do RGPD, a elicitação dos requisitos 

não foi realizada com partes interessadas vivas, então, na maioria dos casos, consideramos a 

fonte dos negócios como sendo o assunto que se precisava para alcançar o objetivo do 
negócio. Os valores na coluna Parte indicam as relações de agregação que existem entre os 

objetivos de negócios, o que significa que os objetivos de negócios podem ser decompostos 

em sub-objetivos de negócios. (Nota: os valores na coluna Id não expressam nenhuma ordem 

específica em relação aos itens ou artigos do GDPR). 
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Tabela 4.3 - Objetivos de Negócio do RGPD 
 

Id Name Source 
(stakeholder) Partof Description 

bg_1 Facilitar o 
exercício dos 
direitos dos 
Titulares. 
(artigo 12) 

stk_Responsav
el_tratamento 

 o responsável do tratamento de dados deve 
facilitar o exercício dos direitos do titular dos 
dados.  

bg_1.1.1 Direito ao 
acesso a 
dados (artigo 
15) 

stk_titular_ 
dados 

bg_1 O titular dos dados tem o direito de obter do 
responsável pelo tratamento, o direito de 
aceder aos seus dados pessoais e as 
informações relativas a finalidades do 
tratamento dos dados.  

bg_1.1.2 Direito a 
Portabilidades 
dos dados 
(artigo 20) 

stk_titular_ 
dados 

bg_1 O titular dos dados tem o direito de receber os 
dados pessoais que lhe digam respeito e que 
tenha fornecido a um responsável pelo 
tratamento, num formato estruturado, de uso 
corrente e de leitura automática 

bg_1.1.3 Direito a 
limitação do 
tratamento 
(artigo 18) 

stk_titular_ 
dados 

bg_1 O titular dos dados tem o direito de obter do 
responsável pelo tratamento a limitação do 
tratamento. 

bg_1.1.4 Direito a 
retificação dos 
dados (artigo 
16) 

stk_titular_ 
dados 

bg_1 O titular tem o direito de obter, sem demora 
injustificada, do responsável pelo tratamento a 
retificação dos dados pessoais inexatos que lhe 
digam respeito. 

bg_1.1.5 Direito ao 
apagamento 
dos dados 
(artigo 17) 

stk_titular_ 
dados 

bg_1 O titular tem o direito de obter do responsável 
pelo tratamento o apagamento dos seus dados 
pessoais, sem demora injustificada. 

bg_1.1.6 Direito a 
oposição 
(artigo 21) 

stk_titular_ 
dados 

bg_1 O titular dos dados tem o direito de se opor a 
qualquer momento, por motivos relacionados 
com a sua situação particular, ao tratamento 
dos dados pessoais que lhe digam respeito. 

bg_2 licitude e 
transparência 
no Tratamento 
de dados 
(artigo 6) 

stk_estado_ 
Membro 

 Os dados pessoais devem ser objeto de 
tratamento lícito e leal 

4.2.4 Vista de Sistemas e Relação entre Sistemas  

Ilustra os sistemas envolvidos no domínio da proteção de dados pessoais. A Tabela 4.4 contém 

a caracterização desses sistemas, principalmente em termos de alcance dos projetos, a 

contribuição desta dissertação é direcionada para projetos de desenvolvimento de sistemas de 

tratamento de dados pessoais, compatíveis com o RGPD. A Tabela 4.4 afirma que a operação 

de sistemas de regulação depende da operação de sistemas de tratamento de dados e que 
esses dois tipos de sistema interagem uns com os outros, bidireccionalmente. A Tabela 4.5, 

ilustra o tipo de operação que age como ponte entre os dois sistemas. No fundo em primeira 

instância o sistema regulador define critérios de proteção de dados (suporte) que devem ser 

seguidos pelos sistemas de tratamento de dados, o que lhes torna alvo das disposições do 

RGPD. Durante o desenvolvimento do sistema de tratamento a uma impressão de inversão do 

alvo, porque o objetivo é adotar os critérios do RGPD ao sistema de tratamento e o sistema 

regulador passa a ser um objetivo a atingir por este sistema. 
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Tabela 4.4 - Sistemas no Âmbito do RGPD 
 

Id  Name  Type  Scope 
sys_1 Sistema de tratamento de dados pessoais System In 

                                             External Systems (out of project scope)   

sys_ext_1 sys_ext_Sistema regulador System Out 
 

Tabela 4.5 - Relação entre os Sistemas do RGPD 
 

Systems 
Interaction Type Interaction Category 

Source  Target  
S_sistema de 
tratamento de dados   

S_sys_ext_sistema 
regulador 

Supports Interact 

 

Todas as vistas anteriormente representadas fazem parte do BusinessLevel do RSL, exceto a 

vista de sistema que já é parte do SystemLevel, mas são conjuntamente representadas em 

função da relação direta entre os conceitos que nos permite melhor compreensão. As vistas 

que seguem são unicamente parte do SystemLevel do RSL. 

4.2.5 Vista de Atores 

A Tabela 4.6 ilustra os principais atores do sistema de tratamento de dados, identificados e 
extraídos do RGDP, estes estão caraterizados pelos papeis divididos que cada um 
desempenha de forma individual, mas que normalmente podem estar ou relacionar-se com 
base num caso de uso em que os mesmos estejam envolvidos. Estes casos de usos nos 
permitem entender com maior detalhe o funcionamento do sistema de tratamento pretendido.  

Tabela 4.6- Principais Atores extraídos do RGPD 
 

Id Name Type Description 
a_titular_dados titular dos dados User solicita tratamento de 

dados... 
a_Responsavel_tratamento Responsável de 

tratamento User Efetua tratamentos dos 
dados... 

a_Subcontratante Subcontratante User Suporte ao tratamento 
de dados ... 

a_Autoridade_controlo Autoridade de 
Controlo ExternalSystem Ordena operações ... 

4.2.6 Vista Estrutural 

Nesta vista estão representadas as entidades de dados que fazem ou devem fazer parte do 

sistema. Este diagrama de classe, caracteriza o Modelo de domínio do sistema, que nos 

permite perceber de forma geral o papel de cada entidade, atributos, finalidades e operações 

associadas ao tratamento de dados. A entidades representadas do diagrama fazem parte 

unicamente do sistema de tratamentos dados, não fazem parte deste, as entidades do sistema 

regulador porque objetivo desta dissertação é modelar, elicitar requisitos para o sistema de 

tratamento de dados.   
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Figura 4.3 - Modelo de Domínio do sistema de tratamento de dados 

 

4.2.7 Vista de Casos de Uso 

As Figuras 4.4 e 4.5 ilustram os Stakeholders, no desempenho do papel de ator do sistema e o 

tipo ações que definem a interação com o sistema. Estes casos de usos das Figuras 4.4 e 4.5, 
foram adaptados de acordo aos artigos, (12º no ponto 1 e 5.a), (13º, alinha b), 16º e 17º com 

referência ao Titular dos dados, e os artigos (4º no ponto 2), (30º, 33º, e 34º) com referência ao 

Responsável pelo tratamento e ao Subcontratante, conforme consta no RGPD. 
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Figura 4.4 - Casos de Usos do Titular dos Dados 

 
 

 
Figura 4.5 - Casos de Uso, Responsável e Subcontratante 
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4.2.8 Vista de Máquina de Estado 

A Figura 4.6, ilustra o diagrama de máquina de estado referente aos estados que um pedido 
pode transitar até ao seu estado final.  

 
Figura 4.6 - Estados de Pedidos 

4.2.9 Vista de Objetivos de Sistema  

 
Os objetivos do sistema podem ser derivados de objetivos de negócios, mas nesta vista 

representada na Tabela 4.7, a lista é caracterizada por objetivos gerais de sistema, dos quais 

resultam os requisitos funcionais, que visam responder sobre as funcionalidades, medidas 

seguras operacionais que deveram fazer parte do sistema conforme prevê o RGPD. 

 
Tabela 4.7- Objetivos de Sistema do RGPD 

Id Name 
Source 

(stakehold
er) 

Partof Description 

g_1 Segurança no 
tratamento dos 
Dados (artigo 32) 

stk_Respon
savel_trata
mento 

 O responsável ou subcontratante deve aplicar 
medidas técnicas e organizativas adequadas a 
fim de assegurar um nível de segurança 
adequado ao risco do tratamento das 
categorias dos dados pessoais.  

g_1.1 aplicar técnicas de 
Pseudonimização 
(artigos 4, e 32) 

stk_Respon
savel_trata
mento 

g_1 Medida de segurança de tratamento de dados 
pessoais de permite assegurar que os dados 
pessoais não possam ser atribuídos a uma 
pessoa singular identificada ou identificável 

g_1.2 Cifragem de dados 
(artigo 32) 

stk_Respon
savel_trata
mento 

g_1 os dados no sistema devem ser cifrados, para 
que tornem incompreensíveis para qualquer 
pessoa não autorizada a aceder a esses dados.  

g_1.3 confidencialidade  
dos dados  (artigo 
32) 

stk_Respon
savel_trata
mento 

g_1 o responsável pelo tratamento deve garantir 
que o sistema é capaz de assegurar a 
confidencialidade dos dados.  

g_1.4 integridade do 
sistema  (artigo 32) 

stk_Respon
savel_trata
mento 

g_1 o responsável pelo tratamento deve aplicar 
medidas para assegurar a integridade do 
sistemas e dados.  

g_1.5 Disponibilidade dos 
serviços do sistema  
(artigo 32) 

stk_Respon
savel_trata
mento 

g_1 o responsável deve garantir a capacidade de 
restabelecer a disponibilidade e o acesso aos 
dados pessoais de forma atempada no caso de 
um incidente físico ou técnico. 

g_1.6 Resiliência do 
sistema  (artigo 32) 

stk_Respon
savel_trata
mento 

g_1 o responsável pelo tratamento deve aplicar 
medidas capazes de garantir a recuperação do 
sistema em caso de acidentes. 

 



 
 

26 
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5 Transformação e Validação dos 
Requisitos do RGPD com ITLingo-Studio 

ITLingo é a ferramenta que permite transformar e validar os projetos de elicitação de requisitos, 

bibliotecas etc.., realizados manualmente no Template do RSL. A partir dela é possível de 

forma automática gerar documentos e diagramas devidamente estruturados em vários formatos 
e extensões, o que torna a definição de requisitos mais sistemática e rigorosa.  

A Figura 5.1, ilustra a interface da ferramenta ITLingo e através desta podemos criar um novo 

projeto e importar o ficheiro em que se pretende trabalhar, no nosso caso importamos o ficheiro 

Excel com toda a informação relativa aos requisitos extraídos do RGPD. Após importar o 

ficheiro é possível visualizar o conteúdo do ficheiro no formato da linguagem Eclipse em que foi 

desenvolvida a ferramenta combinada com os conceitos de Xtext e Xtend que lidam com 

idiomas específicos do domínio DSL e métodos de extensão de funcionalidades. 

 
Figura 5.1- ITLingo-Studio Interface 

Após importar o ficheiro o passo a seguir é a validação do projeto em si, o que não foi possível 

em primeira instancia, devido o facto de existirem alguns erros que precisavam ser corrigidos. 

Feita a correção foi possível validar o projeto conforme ilustra a Figura 5.2.  A validação do 

projeto em questão apenas diz respeito aos aspetos técnicos da ferramenta, que implica dizer 

sem a validação do projeto não é possível efetuar outras operações a nível da ferramenta sem 

que este seja validado. Portanto não é a mesma validação de quando nos referimos a 

pertinência ou sustentabilidade sobre elaboração do catalogo de requisitos de segurança para 

proteção de dados, esta será aplicada a um caso de estudo na qual abordaremos mais a frente 
para provar a necessidade de utilização do catalogo por analistas de sistemas e organizações 

que precisam adaptar os seus sistemas de informação para estar em conformidade com o novo 

regulamento. 
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Figura 5.2 - Validação do projeto 

 

Feita a validação do projeto o próximo passo foi a transformação do ficheiro que concerne na 

exportação do ficheiro em formatos mais estruturados na extensão do Word e Excel. Assim 
como a geração de diagramas de tipos variados por exemplo: diagrama de casos de usos, 

máquinas de estado e diagrama de classe. É importante realçar que estes diagramas já foram 

produzidos durante a fase de análise do RGPD com outras ferramentas comuns, mas o ITLingo 

também suporta a produção de diagramas através de texto, diferente da manipulação direta de 

formas geométricas para produção de diagramas como é feita em outras ferramentas. 

Podemos observar na Figura 5.3, o diagrama de classe gerado na parte inferior da tela e o 

código correspondente na parte superior propositadamente ofuscado pelas instruções de 

geração, categoria, e a lista de diagramas que podem ser gerados pelo ITLingo.   
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Figura 5.3 - Geração de Diagramas 

 
Feita a transformação e exportação o resultado estruturado do catálogo de requisitos de 

gerado pelo ITLingo temos os formatos em Word e Excel que constam nas figuras 5.4 e 5.5 

ilustradas. 

 

 
Figura 5.4 - Catálogo de Requisitos no formato Word 

 
A Figura 5.4 ilustra a imagem do documento que é gerado pelo ITLingo no formato em Word 

bem mais estruturado para facilitar a consulta dos requisitos extraídos do RGPD, devidamente 

distribuídos de acordo aos níveis de abstração do RSL, nomeadamente Business View e 

System View. 
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Figura 5.5 - Catálogo de Requisitos no formato Excel 

 

A Figura 5.5, ilustra exatamente a estrutura do Excel Template do RSL, também gerado pelo 
ITLingo, mas não difere do documento anteriormente importado em termos de estrutura, mais 

com algumas alterações no conteúdo em função da normalização efetuada diretamente a partir 

do código na interface do ITLingo-Studio. 

A Figura 5.6 ilustra o exemplo do código com o padrão do estilo linguístico do RSL, definido 

para as DataEntities, Actor e Systems Goals, que estão na base do desenvolvimento do 

catálogo de requisitos. Os ficheiros de especificação de requisitos utilizados no âmbito desta 

dissertação estão disponíveis em:  

• https://www.researchgate.net/publication324031047_EU_General_Data_Protection_Re
gulation_GDPR_Specification_draft_version_based_on_RSL_v4_by_Mario_Fernandes

_et_al_2018_May; 

• https://www.researchgate.net/publication/325049413_ISO_27001_Information_security

_management_systems_draft_version_Rigorous_Specification_based_on_RSL_v4_v_
PT_by_Mario_Fernandes_et_al_2018_May. 

 
Figura 5.6 - Código RSL
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6 Estudo de Caso UTANGA 
A Universidade Técnica de Angola6  (UTANGA) é uma instituição inserida no sistema de ensino 

superior angolano e tem como missão garantir um ensino de qualidade e de referência em 

Angola. A sua aposta na excelência académica e científica gerou a necessidade de 

desenvolvimento de um sistema informático para gerir toda a informação académica da 

instituição, designado por SIGU (Sistema Informático de Gestão Universitária). 

6.1 Sistema SIGU 
O SIGU é o sistema que suporta toda atividade académica e financeira da UTANGA. O SIGU 

suporta o registo das informações de todos os estudantes relativas as inscrições, matriculas, 

pagamentos de propinas e emolumentos de outros serviços. O SIGU é composto por quatro 

módulos aplicacionais, nomeadamente: Módulo de Gestão da Secretaria; Módulo de Gestão da 

Contabilidade; Módulo de Gestão de Docentes e Módulo de Gestão de Estudante. 

 

 
Figura 6.1 - Modelo conceptual "as-is" do SIGU 

 
A Figura 6.1 ilustra o modelo conceptual do sistema SIGU na situação actual (as-is) nomeada, 

a relação entre os módulos aplicacionais que compõem a arquitetura aplicacional do sistema 

SIGU. O ator “Administrativo” representa um conjunto de funcionários que trabalham em áreas 

distintas e não um único que trabalha simultaneamente em duas áreas. 
 

                                                   
6 www.utanga.co.ao 
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6.1.1 Módulos Aplicacionais do SIGU 

O SIGU é constituído por diversos módulos aplicacionais, nomeadamente os seguintes: 

Módulo de Gestão da Secretaria: Módulo responsável pela gestão das informações dos 
estudantes, informações relativas a inscrição, matrícula, registo de cursos, turmas, disciplinas e 

outros. 
 
Módulo de Gestão da Contabilidade: Módulo responsável pela gestão das informações e 

operações de pagamentos afeto aos estudantes. Neste módulo a operação principal efetuada 

pelos utilizadores é o lançamento de valores monetários que podem corresponder a uma 

inscrição, matricula, mudança de curso, pedido de declaração e outros serviços cobráveis, que 

posteriormente são visíveis para fins de consulta na área do estudante. 

Módulo de Gestão de Docentes: Módulo responsável pela gestão das informações dos 

docentes; os principais utilizadores deste módulo são os docentes e coordenadores de cursos, 

envolvendo a gestão de plano curricular, lançamento de notas entre outras atividades utilizadas 

neste módulo.  

 Módulo de Gestão de Estudantes: Responsável pela gestão das informações dos 

estudantes. Neste módulo o estudante tem acesso a toda sua informação via web. Através 

processo de autenticação, acede a sua área de estudante onde lhe é permitido visualizar a 
turma, as disciplinas em que esta inscrito, as notas, pagamentos efetuados e por efetuar, 

também lhe é permitido realizar algumas operações como exemplo: a reconfirmação de 

matrícula, escolha de turma e o pedido de declaração. 

6.1.2 Stakeholders e Atores  

Na Tabela 6.1 são listados os principais stakeholders ou partes interessadas do SIGU, o 

número de stakeholders é maior, apenas consideramos os principais que estão dentro do 

âmbito deste estudo de caso, razão pela qual a lista é curta. Por outro lado, a Tabela 6.2 ilustra 

os principais atores que não diferem dos stakeholders, mas assumem outro papel numa visão 

mais sistemática em função das ações com base nas operações que efetuam sobre o SIGU.   

 
 

Tabela 6.1- Principais Stakeholders do SIGU 
Id Name Description 

stk_Estudante Estudante 
Pessoa que utiliza os serviços 
suportados pelo sistema da 
instituição 

stk_ResponsavelAcademico Responsável Académico Pessoa responsável pelos 
serviços de Secretaria  

stk_ResponsavelContabilidade Responsável Contabilidade Pessoa responsável pelos 
serviços de contabilidade 

stk_Administrativo Administrativo 

Conjuntos de pessoas 
distribuídas que os executam 
os serviços nas áreas de 
Secretaria e contabilidade 
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Tabela 6.2 - Principais Atores do SIGU 

Id Name Type Description 
stk_Estudante Estudante User Solicita pedidos pelo SIGU 

stk_ResponsavelAcademico Responsável 
Académico User Efetua operações de alto nível 

de secretaria no SIGU 

stk_ResponsavelContabilidade Responsável 
Contabilidade User Efetua operações de alto nível 

de contabilidade no SIGU 

stk_Administrativo Administrativo User Efetua operações básicas de 
rotina no SIGU 

6.1.3 Principais Objetivos de Sistema  

Na tabela 6.3 são listados alguns objetivos de sistema (System Goals) do SIGU distribuídos 

pelos módulos aplicacionais que o compõem. Cada modulo suporta um conjunto de operações, 

estas operações estão distribuídas entre os atores que assumem o papel de utilizadores do 

SIGU e desempenham as suas ações de acordo com as regras de acesso definidas no SIGU.  
Tabela 6.3 - System Goals do SIGU (as-is) 

 Id Name Source (stakeholder) Description 

Módulo de 
Gestão da 
Secretaria 

g_1 Registar 
estudantes 

stk_Administrativo O sistema permite fazer o 
registo de estudantes  

g_2 Registar 
cursos  

stk_Administrativo o sistema permite fazer o 
registo de todos os cursos  

g_3 Alterar curso stk_ResponsavelAcademico O sistema permite a 
alteração de curso caso seja 
solicitado 

g_4 Registar 
disciplinas 

stk_Administrativo O sistema permite registar 
as disciplinas, associadas 
aos cursos  

g_5 Registar 
docentes 

stk_ResponsavelAcademico O sistema permite o registo 
de docentes  

Módulo de 
Gestão de 
Estudantes 

g_6 Inscrever em 
exames  

stk_Estudante O sistema permite que os 
estudantes se inscrevam 
individualmente em exames  

g_7 Consultar 
notas  

stk_Estudante O sistema permite que os 
estudantes consultam as 
pautas de notas 

g_8 Pedido de 
declaração 

stk_Estudante O sistema permite que os 
estudantes façam o pedido 
de declarações online 

Módulo de 
Gestão de 
Docentes 

g_9 Publicar 
pautas notas  

stk_Docente O sistema permite que 
sejam publicadas pautas 
para posterior visualização 
dos estudantes  

g_10 Publicar 
plano 
curricular 
anual 

stk_CoordenadorCurso O sistema permite que 
sejam publicados os planos 
curriculares anuais por 
departamentos ou 
coordenações de cursos 

Módulo de 
Gestão da 

Contabilidade 

g_11 Inserir 
pagamento 
de matriculas 

stk_Administrativo O sistema permite a 
inserção de pagamentos de 
emolumentos  

g_12 Inserir 
pagamentos 
de reingresso 

stk_Administrativo O sistema permite a 
inserção de pagamentos de 
emolumentos  

g_13 Eliminar 
pagamento  

stk_Responsavel 
Contabilidade 

O sistema permite que o 
pagamento inserido 
erradamente, seja eliminado 
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6.2 Análise Critica  
A implementação do SIGU permitiu melhorar o desempenho das atividades laborais da 

instituição, o que facilitou a execução de trabalhos internos de modo mais eficaz e com menor 

tempo de resposta a determinadas situações.  Mas apesar destes benefícios, ainda se 
registam algumas reclamações nas áreas da secretaria e da contabilidade, onde em função 

destas reclamações o fluxo e a circulação física dos estudantes nestas áreas são mais 

acentuados porque as reclamações são feitas presencialmente. Reduzir o número destas 

reclamações também foi um dos objetivos que se pretendia atingir com a implementação do 

SIGU, mas tal ainda não foi possível. 

Os itens na lista abaixo representam alguns dos principais motivos de reclamações que levam 

os estudantes a deslocarem-se para às áreas da secretaria e contabilidade com muita 
frequência nomeadamente: 

• Reclamação de notas;  

• Reclamar a demora do despacho 

do requerimento 

• Atualização de mudança curso 

• Reclamar Pagamentos de Propinas 

não lançados 

• Declaração não emitida 

• Localização das turmas 

 

6.3 Validação dos Requisitos do RGPD no Estudo de Caso 
De acordo com o RGPD os titulares dos dados têm o direito a fazer pedidos, e estes devem ser 
processados e tratados pelo responsável pelo tratamento dos dados e o subcontratante, sob medidas 

que garantam a proteção de dados. Os artigos 12º, 16º e 17 do RGPD, sobre os direitos do titular, 

preveem que as operações que forem realizadas sobre os dados de um titular, sejam registadas, e 

este deve ser notificado e tem o direto de consultar o processo e o histórico dessas operações.  

Propomos uma solução viável para o contexto do SIGU, baseado na implementação de um Portal 

Estudante Utanga, (PEUtanga), a ser desenvolvido com base nos requisitos do catálogo de proteção 

de dados extraídos do RGPD. Para dar suporte à solução proposta para o caso de estudo, 

consideramos fundamental o suporte dos System Goals mais relevantes seguintes: 

• Garantia de acesso seguro ao sistema (RGPD, recital 63.): O acesso ao PEUtanga terá como 

base a autenticação de utilizadores, para garantir a privacidade no acesso a dados, que será 

validado através do nome de utilizador e palavra-passe. 

• Cifra de dados (RGPD, artigo 32º): Os dados no PEUtanga serão cifrados, para evitar o 
acesso não autorizado aos dados dos estudantes. A cifra dos dados envolve todos os dados 

que serão processados tanto pelo PEUtanga assim como pelo SIGU. 

• Registo de atividades de tratamento (Artigo 30):  O PEUtanga será capaz de suportar o 

registo de todas as operações realizadas; 

• No relatório de registo das operações irão constar os nomes dos utilizadores, assim como a 
data e o horário das operações realizadas.  
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• Portabilidade de dados, (RGPD, artigo 20º): O PEUtanga deverá ser capaz de suportar a 

portabilidade dos dados dos estudantes em um formato que seja legível em outros sistemas; 

• O formato legível dos dados vai permitir que os dados sejam lidos em outro sistema em caso 

de transferência de um estudante para outra instituição, que utiliza um sistema de 

informação. 

• Transferência de dados, (RGPD, artigo 44º): O PEUtanga deverá suportar a transferência de 

dados de forma segura; 

• Em caso de pedido de transferência para outra instituição, o PEUtanga deverá suportar a 

transferência dos dados do estudante por via eletrónica.  
O PEUtanga será suportado por uma API (Application Programming Interface), para lidar com o 

serviço de pedidos e respostas baseados em http, que serão feitos a partir de uma aplicação Web 

para o sistema SIGU, conforme ilustra a Figura 6.2 o modelo (To-Be) do SIGU proposto. 

 
 

Figura 6.2 - Modelo "To-Be" do sistema SIGU 
 
A implementação deste portal, não altera qualquer funcionalidade existente no SIGU pelo contrário 

adiciona funcionalidades que irão permitir o acesso ao Portal a partir SIGU. As iterações 

representadas na Figura 6.2 entre os atores e o portal não significam que as iterações anteriores dos 

atores ao SIGU foram eliminadas, apenas por uma questão de legibilidade não estão representadas 

nesta Figura 6.2. As interações estarão distribuídas por departamentos atendendo ao contexto do 

assunto que cada departamento responde ou é responsável. Em função da sensibilidade do assunto 

ou situação que o estudante pretendera tratar, a situação será canalizada diretamente à pessoa 

responsável sobre o assunto, pelo portal. 
Com esta solução pretendemos resolver duas questões pertinentes, nomeadamente: 

• O alinhamento dos requisitos de desenvolvimento do PEUtanga para o SIGU com as 

orientações do RGPD para garantir a conformidade exigida pela lei. 

• Solucionar o problema das reclamações anteriormente mencionadas.  
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O objetivo principal do PEUtanga do SIGU, é garantir uma comunicação flexível, entre os estudantes 

e as áreas de direito que os assiste. No que diz respeito às funcionalidades do PEUtanga o estudante 

terá acesso às seguintes ações: Fazer todo tipo de reclamações online (a presença pode ser exigida 

por motivos específicos); Consultar o estado de um pedido seja de declaração ou alteração de curso; 

Consultar alterações no plano de aulas; Ser notificado sobre a resolução de uma reclamação 

apresentada; Solicitar transferência para outra instituição (a presença pode ser exigida por motivos 

específicos). 
Estas funcionalidades do PEUtanga também vão contribuir de forma significativa para a redução da 

circulação física dos estudantes nas áreas da Secretaria e Contabilidade. Para demostrarmos como é 

que as funcionalidades do PEUtanga mudarão esta situação, descreve-se abaixo um exemplo com 

base numa situação real que atualmente acontece com o SIGU: 

 
Exemplo: 
O SIGU permite que o estudante peça uma declaração online e lhe seja entregue no prazo máximo 

de 24h, pela secretaria dos serviços académicos. Acontece que durante estas 24h se eventualmente 
ocorrer um erro na emissão da declaração o estudante não é notificado de maneira alguma e só lhe é 

comunicado sobre o sucedido quando o estudante se dirige à secretaria para fazer o levantamento. 

Portanto com a implementação do PEUtanga esta e outras situações poderão ser controladas e 

evitadas, porque o estudante vai poder acompanhar o estado do seu processo de tratamento de 

qualquer situação através da interação suportada pelo PEUtanga, conforme orienta o RGPD nos 

artigos 12º, 16º, 17 º, e só irá deslocar-se para estas áreas quando for efetivo necessário. 

 
Um outro requisito importante que também se deve ter em conta, apesar deste estar mais virado para 
os objetivos de negócios e não propriamente do sistema mais que influencia de um certo modo é o 

Contrato. O (Recital 44) do RGPD descreve que “O tratamento deverá ser considerado lícito caso 

seja necessário no contexto de um contrato ou da intenção de celebrar um contrato”. A instituição em 

causa pratica o uso de um “Termo de Compromisso” que deve ser assinado pelo estudante no ato da 

matrícula, neste termo constam as regras que devem ser cumpridas pelos estudantes enquanto 

estudantes desta instituição. Portanto ajustar este termo de compromisso com os direitos dos 

estudantes incluindo as regras já existentes e responder as exigências do RGPD será de grande valia 

para garantir a conformidade com o novo regulamento. 
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7 Normas de certificação, RGPD e 
mecanismos certificação de Proteção de 
Dados 

O RGPD nos seus artigos 42 e 43 aborda questões sobre mecanismos de certificação, certificação 

esta que na visão do RSL pode ser entendida como um “businessGoal”, que deve ser alcançado 

pelas organizações. Face a questões de certificação, a ENISA7 (European Union Agency for Network 

and Information Security), elaborou um relatório intitulado “Recomendações sobre a Certificação 

Europeia de Proteção de Dados”, cujo o objetivo principal é identificar e analisar desafios e 

oportunidades de mecanismos de certificação de proteção de dados, incluindo selos e marcas, 

conforme introduzido pelo RGPD, focalizando também as iniciativas existentes e os esquemas 

voluntários (ENISA, 2017). Conforme consta no relatório, as certificações de gestão e governança de 

um modo geral são mais orientadas a processo do que orientas a objetivos e no caso do RGPD o 

mecanismo de certificação descritos nos artigos 42 e 43 são orientados a objetivos, não obstante 

disto ainda tem a questão da interpretação dos termos, modelos de acreditação e a consistência dos 
benchmarks e os procedimentos de aprovação (ENISA, 2017). Segundo as disposições do RGPD as 

certificações são para aumentar a transparência, incluindo o cumprimento do regulamento com 

procedimentos de certificações, selos e marcas permitem que os titulares dos dados avaliem 

rapidamente o nível de proteção de dados de produtos e serviços relevantes.  

O parâmetro de análise presentes no relatório elaborado pela ENISA, teve foco em um número 

limitado de certificações existentes que foram identificadas como as mais relevantes para discussão 

em relação às provisões do RGPD, referem-se a; proteção de privacidade e dados; requisitos com 

base na legislação da UE em matéria de proteção de dados ou normas internacionais relevantes; 
estrutura organizacional e maturidade no mercado. Os esquemas de certificação existentes 

selecionados foram apresentados, analisados de acordo com uma série de parâmetros chave, que 

correspondem a questões abertas, desafios e oportunidades de certificação no âmbito do RGPD 

(ENISA, 2017).  A análise do relatório da ENISA forneceu os seguintes parâmetros de forma 

resumida: a) Assunto e âmbito da certificação; b) Base Normativa; c) Processo de Certificação; d) 

Duração do Processo de Certificação; e) Acreditação dos órgãos de certificação. Deste critério de 

analise resultaram varias certificações, mas nesta Dissertação apenas destacamos duas 
nomeadamente a norma ISO/IEC 270018  e a norma ISO/IEC 270189. Relativamente aos parâmetros 

de análise com o foco na alinha “a) Assunto e âmbito da certificação”, verificou-se variações nas 

práticas de certificações existentes relativas aos objetivos de cada certificação, eles variam entre 

processos, sistemas de gestão, produtos e serviços. No caso das certificações baseadas em gestão 

                                                   
7 ENISA – Centro de especialização em Redes e Segurança de informações da UE, desenvolve trabalhos e 

recomendações de boas práticas de em segurança de informação. 
8 ISO/IEC27001 Tecnologia da informação - Técnicas de segurança - Sistemas de gestão de segurança da 

informação – Requisitos. 
9 ISO/IEC27018 – Tecnologia da informação –Técnicas de Segurança - código de prática para proteção de 

informação pessoal identificável (PII) em nuvens públicas atuando como processadores PII. 



 
 

38 

como é o caso da norma ISO/IEC 27001, podem aplicar-se em processos de negócios únicos ou a 

um serviço específico de todo o processo de negócio de uma organização. Como esta podemos 

encontrar outras em (ENISA, 2017), que visam o processamento em operações de um produto ou 

serviço. No caso da norma ISO/IEC 27018 é orientada a processos, é uma norma que se relacionam 

com o processamento de Informações Pessoais Identificáveis (PII) para provedores de serviços 
público na nuvem. As certificações que visam os aspetos de governança e sistemas de gestão 

diferem das certificações que visam o processamento como tal ou processamento como parte de um 

serviço ou produto. Porque uma certificação "orientada a objetivos", preocupa-se em certificar se as 

medidas aplicadas são suficientes para cumprir objetivos pré-determinados considerando os 

elementos qualitativos e não deve estar apenas com o foco só aplicação das medidas (ENISA, 2017). 

7.1 Norma ISO/IEC27001 
A Norma ISO/IEC27001 é uma norma Internacional que foi preparada para fornecer requisitos 

estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão de segurança da 

informação (BSI, 2005). A adoção de um sistema de gerenciamento de segurança da informação é 
uma decisão estratégica para uma organização. Estabelecer e implementar sistema de gestão de 

segurança da informação de uma organização, derivam das necessidades e objetivos da 

organização, pelos requisitos de segurança, pelos processos organizacionais utilizados e pelo 

tamanho e estrutura da organização. Este sistema preserva a confidencialidade, integridade e 

disponibilidade das informações, aplicando um processo de gestão de riscos que promove confiança 

às partes interessadas de que os riscos são adequadamente geridos. É importante que este sistema 

de gestão da informação seja integrado aos processos e à estrutura de gestão geral da organização e 

que a segurança das informações seja considerada no projeto de processos, sistemas de informação 
e controles. Esta noma Internacional também pode ser usada por partes internas e externas para 

avaliar a capacidade da organização de atender aos requisitos de segurança de informações da 

própria organização (BSI, 2005). 

7.2 Mapeamento de requisitos do RGPD versus ISO/IEC27001 
A certificação de processos, serviços e produtos tem sido prática constante das organizações. 

Portanto com a introdução do RGPD, as organizações devem adaptar os seus sistemas, serviços ou 

produtos em conformidade com o RGPD. Neste contexto apresentamos o resultado de um estudo 

comparativo que se baseou no mapeamento entre os requisitos identificados no RGPD de uma forma 

geral, sejam requisitos que correspondem a objetivos de negócios como objetivos de sistema e os 
requisitos de boas praticas da norma ISO/IEC27001, que visam, implementar, manter e melhorar 

continuamente um sistema de gestão de segurança da informação de uma organização (BSI, 2005). 

Com este estudo comparativo procuramos dar resposta a seguinte questão: as organizações que têm 

certificação ISO/IEC27001 cumprem na totalidade o que é exigido pelo RGPD? 

Para responder a esta questão elaboramos uma lista de requisitos extraídos do RGPD e em conjunto 

com os controlos da norma ISO/IEC27001, ambos foram analisados com o objetivo de identificar 

alguma relação entre eles. Cada artigo do RGPD conforme ilustra a tabela 7.1, foi mapeado com os 
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controlos da ISO/IEC27001, através das correspondências identificadas nas descrições e nos 

objetivos de ambos requisitos que se referem a um único propósito. Os artigos marcados com a cor 

laranja na tabela 7.1 são aqueles que não encontramos qualquer relação ou correspondência com 

norma ISO, ao contrário dos artigos marcados em branco estes têm correspondência ou relacionam-

se com a norma ISO. Embora a norma ISO/IEC27001, seja focada em sistemas de gestão que visam 

a segurança da informação, ao contrário do RGPD que visa a proteção de dados propriamente dita, 

algumas questões abordadas pelo RGPD podem ser resolvidas com recursos as boas praticas 
existentes na norma ISO/IEC27001. 

Tabela 7.1 - Mapeamento entre o RGPD e a ISO/IEC27001 
Requisitos do RGPD ISO/IEC 27001:13 anexo A 

Artigos Descrição Referência Descrição do controlo 

44º 
Transferência 

de dados 

O responsável pelo tratamento deve 
aplicar medidas adequadas de 
transferência de dados 

A.13.2 - 
Transferência 

de informações 
 

Para manter a segurança das 
informações transferidas dentro 
de uma organização e com 
qualquer entidade externa 

32º 
Cifragem de 

dados 

os dados no sistema devem ser cifrados, 
para que tornem incompreensíveis para 
qualquer pessoa não autorizada a 
aceder a esses dados 

A.10.1.1 - 
Política sobre o 

uso de 
controles 

criptográficos 

Deve ser desenvolvida e 
implementada uma política sobre 
o uso de controles criptográficos 
para proteção de informações. 

32º 
Disponibilidad
e dos serviços 

do sistema 

o responsável deve garantir a 
capacidade de restabelecer a 
disponibilidade e o acesso aos dados 
pessoais de forma atempada no caso de 
um incidente físico ou técnico 

 
 
_ 

 
 

_ 

20º 
Portabilidades 

dos dados 

O titular dos dados tem o direito de 
receber os dados pessoais que lhe 
digam respeito e que tenha fornecido a 
um responsável pelo tratamento, num 
formato estruturado, de uso corrente e 
de leitura automática 

 
 
_ 

 
 

_ 
 

15º 
acesso a 

dados 

O titular dos dados tem o direito de obter 
do responsável pelo tratamento, o direito 
de aceder aos seus dados pessoais e as 
informações relativas a finalidades do 
tratamento dos dados. 

A.9.1.1 - 
Política de 
controle de 

acesso 

Uma política de controle de 
acesso deve ser estabelecida, 
documentada e revisada com 
base em requisitos de segurança 
de negócios e informações. 
 

4º, 32º 
Técnicas de 

Pseudonimiza
ção 

medida de segurança de tratamento de 
dados pessoais de permite assegurar 
que os dados pessoais não possam ser 
atribuídos a uma pessoa singular 
identificada ou identificável 

 
 
_ 

 
 

_ 

26º 
Cooperação 

com a 
autoridade de 

controlo 

o responsável pelo tratamento e o 
subcontratante devem cooperar com a 
autoridade de controlo no exercício das 
suas atribuições. 

A.6.1.3 - 
Contato com 

as autoridades 

Os contactos adequados com as 
autoridades competentes devem 
ser mantidos. 

 

A Tabela 7.1, ilustra apenas alguns dos requisitos mapeados, após o mapeamento dos requisitos do 

RGPD e a norma ISO/IEC27001, foi possível verificar que alguns System goal e business goal, do 

RGPD não têm mapeamento com a ISO/IEC27001. Com isto foi possível observar que existe uma 

cobertura de 58% pela certificação ISO/IEC27001 sobre o RGPD o que implica dizer que só a 
certificação ISO/IEC27001 não é suficiente para que as organizações estejam em conformidade com 

o RGDP. 
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O catalogo de requisitos de proteção de dados pessoais tem como objetivo dar forma a biblioteca de 

requisitos de segurança alinhados com o RGPD, o que pode de alguma forma diminuir os esforços 

das organizações de adotarem várias certificações e apenas utilizar o catalogo de requisitos 

desenvolvido nesta Dissertação e estar em conformidade com o RGPD. Por outro lado, as 

organizações que já fazem o uso da norma ISO/IEC27001, estas não precisam necessariamente 

utilizar o catalogo na sua totalidade para adaptar o seu sistema de informação para estar em 

conformidade com o RGPD. 

 
 

Figura 7.1 - Cobertura da Norma ISO27001 sobre o RGPD 
 
A Figura 7.1, ilustra dois conjuntos de requisitos, a interseção entre eles representa a 

correspondência entre os requisitos de cada conjunto na relação derivada do mapeamento da norma 

ISO27001 sobre o RGPD. Esses dados refletem o resultado da extração de um total de 37 requisitos 

extraídos do RGPD no qual 18 dos requisitos identificados no “Anexo A” da norma ISO27001 (BSI, 

2005), correspondem ao RGPD e restam 19 requisitos sem correspondência. Portanto transformando 

estes valores em percentagens, assumimos que 37 dos requisitos extraídos do RGPD corresponde a 

100%, 48% é o valor de cobertura da norma ISO27001 sobre o RGPD referente aos 18, e 52% é 

valor em falta referente aos 19 requisitos restantes, para que se esteja em total conformidade com o 
RGPD, segundo a análise apresentada nesta dissertação. 
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8 Conclusão 
A análise do RGPD é um ponto de partida para a análise, concepção e implementação de sistemas 

de informação capazes de assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliência 

dos dados pessoais que processam. Devido à evolução tecnológica, vários serviços atualmente 

compartilham dados e parte deles se baseia em dados pessoais relacionados a bancos, serviços de 

saúde e outros domínios de dados. Esses dados exigem medidas rigorosas para protegê-los dos 

desvios para fins impróprios com consequências irreversíveis, mantendo ao mesmo tempo a livre 
circulação desses dados. Portanto a extração de requisitos de negócios e de sistema a partir do 

RGPD apresentados nesta dissertação soma um conjunto de contribuições incluindo: 

• Uma abordagem sistemática detalhada de requisitos, tanto do ponto de vista dos negócios 

quanto do sistema, útil para o desenvolvimento de sistemas ou a adaptação a sistemas de 

informação de suporte existentes nas organizações; 

• Uma visão geral de como os stakeholders e atores podem ser classificados, envolvendo a 
especificação de visualização de DataEntities e StateMachines, bem como o 

desenvolvimento de transformações automáticas de requisitos em  diferentes formatos de 

acordo com a linguagem RSL; 

• Uma ferramenta que suporta a especificação de requisitos de maneira mais rigorosa e 

sistemática que serve também para reduzir os termos ambíguos existentes nos textos 
jurídicos;  

• Um Catálogo de requisitos de proteção de dados pessoais, reutilizável em qualquer projeto 

de desenvolvimento de sistemas e que garante o alinhamento com o novo regulamento. 

O resultado do estudo de caso serve como exemplo para aplicação dos requisitos do catálogo 

desenvolvido, a sua utilidade visa facilitar a adaptação dos sistemas existentes ao novo regulamento, 

porque contem um conjunto de requisitos orientados a objetivos quer sejam de negócio como de 
sistema, e podem ser aplicados em contexto de organizações diferentes. Embora aplicado em 

contexto universitário nesta dissertação não implica nenhuma limitação, também pode ser aplicado ao 

contexto de uma instituição bancária ou hospitalar, apesar de poderem existir alguma diferença no 

modo de aplicação em função da cultura organizacional, que se vive dentro de cada organização. 

O trabalho futuro terá como foco atividades de avaliação do catálogo em contexto mais real. Mediante 

os resultados dessa avaliação vamos poder medir melhorar o nível de utilidade do catálogo. 

Pretendemos também melhorar alguns aspetos técnicos específicos na ferramenta ITLingo, para 

poder suportar diversos tipos de catálogos de requisitos que serão derivados de novas e diferentes 
leis ou regulamentos, atendendo a constante evolução das leis que têm introduzido novos desafios 

socias em função da evolução da tecnologia. 
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Apêndice A – Especificação de requisitos do 
RGPD no formato RSL 
 



RSLingoRGPD_v1.0.rsl

/*********************************************************************************************
*************** */
package-business p_RGPD_vPT

project p_RGPD_vPT : Design [
name "RGDP v.PT"
domain Other
plannedSchedule [ start 10-Jan-2017 end 12-Mar-2018]
actualSchedule [ start  01-Dec-2017]
organizations [ customer "Any" supplier "Any" partners "Any"]
authors "Mario Fernandes, Sofia Azevedo, Alberto Silva"
summary 

"O  projeto consiste na análise do RGPD  (Regulamento Geral de Proteção de Dados ). 
E produção de biblioteca de requisitos de proteção de dados pessoais"

description 
"Biblioteca de requisitos de proteção de dados pessoais" ]

business business_ID : PublicSector [name "business_name"]

/*********************************************************************************************
*************** */
package-business p_RGPD_vPT.glossary
term t_TitularDados : Noun [name "Titular dos dados" applicableTo Stakeholder 
/Actor/DataEntity

description "Titular dos dados é uma pessoa singular que possa ser identificada, direta ou 
indiretamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um 
número de identificação, dados de localização, identificadores por via eletrónica ou a um ou 
mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, 
cultural ou social dessa pessoa singular" ]

term trm_ResponsavelTratamento : Noun [name "Responsavel de tratamento"
applicableTo Stakeholder/Actor/DataEntity
description "Autoridade competente que individualmente ou em conjunto com outrem deternima 

as finalidades e os meios de tratamento de dados, Nomedo por um Estado-Membro"]

term trm_Subcontratante : Noun [name "Subcontratante"
applicableTo Stakeholder /Actor/DataEntity
description "Pessoa singular ou coletiva, uma autoridade publica, uma agencia ou organismo 

que tratam de dados pessoais por conta do responsavel pelo tratamento"]

term trm_Destinatario  : Noun [name "Destinatário"
applicableTo Stakeholder
description "Pessoa singular ou coletiva, uma autoridade publica, uma agencia ou organismo 

que recebem comunicações de dados pessoais, independente de se tratar de um terceiro ou não"]

term trm_AutoridadeControlo : Noun [name "Autoridade de Controlo"
applicableTo Stakeholder
description "Uma autoridade pública independente criada por um Estado-Membro nos termos do 

artigo 51"]

term trm_OrganizacaoInternacional : Noun [name "Organização Internacional"
applicableTo Stakeholder
description "Uma organização e os organismos de direito internacional público por ela 

tutelados, ou outro organismo criado por um acordo celebrado entre dois ou mais países ou com 
base num acordo dessa natureza"]

term trm_ParlamentoEuropeu : Noun [name "Parlamento Europeu"
applicableTo Stakeholder
description "Orgão da UE com responsabilidades legislativas, orçamentais e de supervisão"]

Page 1
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term trm_ConselhoUe : Noun [name "Conselho da Uniao Europeia"
applicableTo Stakeholder
description "Principal orgão de decisão da UE, juntamente com o Parlamento Europeu, aprova 

a legislação e coordena as políticas"]

term trm_ComissaoEuropeia : Noun [name "Comissao Europeia"
applicableTo Stakeholder
description "Orgão executivo da UE, politicamente independente. É responsável pela 

elaboração de propostas de novos atos legislativos europeus e pela execução das decisões do 
Parlamento Europeu e do Conselho da UE"]

term trm_ComiteRegioes : Noun [name "Comite das Regioes"
applicableTo Stakeholder
description "Orgão consultivo composto por representantes eleitos de autoridades locais e 

regionais dos 28 países da UE. Proporciona um espaço de partilha de opiniões sobre a 
legislação da UE com impacto direto nas regiões e nas cidades"]

term trm_EstadoMembro : Noun [name "Estado Membro"
applicableTo Stakeholder
description "Conjunto de países que pertencem a uma comunidade internacional de países, a 

discutem, assuntos do interesse da União, tomam decisões e adotem-nas na  legislação"]

term trm_EncProtDados : Noun [
name "Encarregado de Protecão de dados"
applicableTo Stakeholder
description "Pessoa individual com acesso aos dados e as operções de tratamento. Tem a 

funçao de fiscalizar conformidade do tratemnto com a diretiva, aconselhar o cumprimento das 
disposiçoes e cooperar com a autoridade de controlo"]

term trm_comite : Noun [name "Comite"
applicableTo Stakeholder
description "Orgão que deverá poder emitir orientações no âmbito para a Proteção de Dados 

criado pelo regulamento"]

term trm_Representante : Noun [name "Representante"
applicableTo Stakeholder
description "Representante, uma pessoa singular ou coletiva estabelecida na União que, 

designada por escrito pelo responsável pelo tratamento ou subcontratante, nos termos do artigo 
27, representa o responsável pelo tratamento ou o subcontratante no que se refere as suas 
obrigações respetivas nos termos do presente regulamento"]

term trm_Terceiro : Noun [name "Terceiro"
applicableTo Stakeholder
description "A pessoa singular ou coletiva, a autoridade pública, o serviço ou organismo 

que não seja o titular dos dados, o responsável pelo tratamento, o subcontratante e as pessoas 
que, sob a autoridade direta do responsável pelo tratamento ou do subcontratante, estão 
autorizadas a tratar os dados pessoais"]

term trm_Europol : Noun [name "Europol"
applicableTo Stakeholder
description "Organização Internacional de Polícia Criminal,  que ajuda na cooperação 

de polícias de diferentes países"]

term trm_TratamentoDados : Noun [name "Tratamento de dados"
applicableTo DataEntity
description "Operação ou um conjunto de operações efetudas sobre dados pessoais por meios 

automatizados ou não tais como: Recolha, Registo, Organização, Estruturação, Conservação, 
adaptação ou Alteração, Recuperação,  Consulta, utilizaçao, Divulgação por transmição, 
difusão, comparação ou interconexão, limitação, eliminação ou destruição"]

term trm_LimTratamento : Noun [name "Limitação de Tratamento"
isA trm_TratamentoDados
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description "Inserção de uma marca nos dados pessoais conservados com o objetivo de 
limitar o seu tratamento no futuro"]

term trm_DefPerfis : Noun [name "Definição de Perfis"
applicableTo Other
description "Forma de tratamento automatizado de dados pesoais que serve para avaliar 

aspetos socias  de uma pessoa singular"]

term trm_Pseudonimizacao : Noun [name "Pseudonimização"
applicableTo Other
description "O tratamento de dados pessoais de forma que deixem de poder ser atribuídos a 

um titular de dados específico sem recorrer a informações suplementares, desde que essas 
informações suplementares sejam mantidas separadamente e sujeitas a medidas técnicas e 
organizativas para assegurar que os dados pessoais não possam ser atribuídos a uma pessoa 
singular identificada ou identificável"]

term trm_Ficheiro : Noun [name "Ficheiro"
applicableTo Other
description "Qualquer conjunto estruturado de dados pessoais, acessível segundo critérios 

específicos, quer seja centralizado, descentralizado ou repartido de modo funcional ou 
geográfico"]

term trm_Consentimento : Noun [name "Consentimento"
applicableTo Other
description "Consentimento é a manifestação de vontade, livre, específica, informada e 

explícita, pela qual o titular dos dados aceita, mediante declaração ou ato positivo 
inequívoco, que os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de tratamento"]

term trm_ViolacaoDados : Noun [name "Violação de dados pessoais"
applicableTo DataEntity
description "Uma violação da segurança que provoque, de modo acidental ou ilícito, a 

destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso, não autorizados, a dados pessoais 
transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento"]

term trm_DadosPessoais : Noun [name "Dados Pessoais"
applicableTo DataEntity
description "Informações relativas de uma pessoa singular identificada ou identificavel"]

term trm_DadosGeneticos  : Noun [name "Dados geneticos"
isA trm_DadosPessoais
description "Dados pessoais relativos as características genéticas, hereditárias ou 

adquiridas, de uma pessoa singular que deem informações únicas sobre a fisiologia ou a saúde 
dessa pessoa singular e que resulta designadamente de uma análise de uma amostra biológica 
proveniente da pessoa singular em causa"]

term trm_DadosBiometricos  : Noun [name "Dados biométricos"
isA trm_DadosPessoais
description "Dados pessoais resultantes de um tratamento técnico específico relativo as 

características físicas, fisiológicas ou comportamentais de uma pessoa singular que permitam 
ou confirmem a identificação única dessa pessoa singular, nomeadamente imagens faciais ou 
dados dactiloscópicos"]

term trm_DadosSaude  : Noun [name "Dados relativos a saude"
isA trm_DadosPessoais
description "Dados pessoais relacionados com a saúde física ou mental de uma pessoa 

singular, incluindo a prestação de serviços de saúde, que revelem informações sobre o seu 
estado de saúde"]

term trm_Pedido  : Noun [name "Pedido"
applicableTo DataEntity
description "Os pedidos estão relacionado com o tratamento de dados, incluindo consultas, 

eliminação, alteraçã ou transferência de dados, solicitados pelo Titular dos dados"]
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/*********************************************************************************************
*************** */
package-business p_RGPD_vPT.stakeholders

stakeholder stk_TitularDados  : Person [name "Titular dos dados"
category User
description "Considerada identificável uma pessoa singular que possa ser identificada, 

direta ou indiretamente, em especial por referência a um identificador"]

stakeholder stk_ResponsavelTratamento : Person [name "Responsavel de tratamento"
category User
description "Autoridade competente que individualmente ou em conjunto com outrem deternima 

as finalidades e os meios de tratamento de dados, Nomedo por um Estado-Membro"]

stakeholder stk_Subcontratante : Other [name "Subcontratante"
category User
description "Pessoa singular ou coletiva, uma autoridade publica, uma agencia ou organismo 

que tratam de dados pessoais por conta do responsavel pelo tratamento"]

stakeholder stk_AutoridadeControlo  : Organization [name "Autoridade de Controlo"
category Business_RegulatorAgent
description "Uma autoridade pública independente criada por um Estado-Membro nos termos do 

artigo 51"]

stakeholder stk_EncProtDados : Person [name "Encarregado de Protecão de dados"
category Other
description "Pessoa individual com acesso aos dados e as operções de tratamento. Tem a 

funçao de fiscalizar conformidade do tratemnto com a diretiva, aconselhar o cumprimento das 
disposiçoes e cooperar com a autoridade de controlo"]

stakeholder stk_Representante : Other [name "Representante"
category Other
description "Representante, uma pessoa singular ou coletiva estabelecida na União que, 

designada por escrito pelo responsável pelo tratamento ou subcontratante, nos termos do artigo 
27, representa o responsável pelo tratamento ou o subcontratante no que se refere as suas 
obrigações respetivas nos termos do presente regulamento"]

stakeholder stk_OrganizacaoInternacional : Organization [name "Organização Internacional"
category Business_Other
description "Uma organização e os organismos de direito internacional pu?blico por ela 

tutelados, ou outro organismo criado por um acordo celebrado entre dois ou mais pai?ses ou com 
base num acordo dessa natureza"]

stakeholder stk_ParlamentoEuropeu : Organization [name "Parlamento Europeu"
category Business_Government
description "Orgão da UE com responsabilidades legislativas, orçamentais e de supervisão"]

stakeholder stk_ConselhoUe : Organization [name "Conselho da Uniao Europeia"
category Business_Government
description "Principal órgão de decisão da UE, juntamente com o Parlamento Europeu, aprova 

a legislação e coordena as políticas"]

stakeholder stk_ComissaoEuropeia : Organization [name "Comissão Europeia"
category Business_Government
description "Orgão executivo da UE, politicamente independente. É responsável pela 

elaboração de propostas de novos atos legislativos europeus e pela execução das decisões do 
Parlamento Europeu e do Conselho da UE"]

stakeholder stk_ComiteRegioes : Organization [name "Comite das Regiões"
category Business_Government
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description "Orgão consultivo composto por representantes eleitos de autoridades locais e 
regionais dos 28 países da UE. Proporciona um espaço de partilha de opiniões sobre a 
legislação da UE com impacto direto nas regiões e nas cidades"]

stakeholder stk_Europol : Organization [name "Europol"
category Business_RegulatorAgent
isA stk_OrganizacaoInternacional
description "Agência responsável por garantir o cumprimento da legislação da UE, o Serviço 

Europeu de Polícia (Europol) tem como missão contribuir para uma Europa mais segura, prestando 
assistência às autoridades responsáveis por garantir o cumprimento da lei nos países da UE"]

stakeholder stk_EstadoMembro : Organization [name "Estado Membros"
category Business_Sponsor
description "Conjunto de paises que pertencem a uma comunidade internacional de paises, a 

discutem, assuntos do interesse da União, tomam decisões e adotem-nas na  legislação"]

stakeholder stk_Interpol : Organization [name "Interpol"
category Business_RegulatorAgent
isA stk_OrganizacaoInternacional
description "Organização Internacional de Polícia Criminal,  que ajuda na cooperação 

de polícias de diferentes países"]

/*********************************************************************************************
*************** */
package-business p_RGPD_vPT.businessgoals

import p_RGPD_vPT.stakeholders.*

businessGoal bg_1: Abstract [name "Facilitar o exercício dos direitos dos Titulares. (artigo 
12)"

stakeholder stk_ResponsavelTratamento
description "O responsavel do tratamento de dados deve faciltar o exercicios dos direitos 

do titular dos dados" ]

businessGoal bg_1_1: Abstract [name "Direito ao acesso a dados (artigo 15)"
stakeholder stk_TitularDados
partOf bg_1
description "O titular dos dados tem o direito de obter do responsa?vel pelo tratamento , 

o direito de aceder aos seus dados pessoais e as informac?o?es relativas a finalidades do 
tratamento dos dados"]

businessGoal bg_1_2: Abstract [name "Direito a Portabilidades dos dados (artigo 20)"
stakeholder stk_TitularDados
partOf bg_1
description "O titular dos dados tem o direito de receber os dados pessoais que lhe digam 

respeito e que tenha fornecido a um responsável pelo tratamento, num formato estruturado, de 
uso corrente e de leitura automática"]

businessGoal bg_1_3: Abstract [name "Direito a limitação do tratamento (artigo 18)"
stakeholder stk_TitularDados
partOf bg_1
description "O titular dos dados tem o direito de obter do responsável pelo tratamento a 

limitação do tratamento"]

businessGoal bg_1_4: Abstract [name "Direito a retificação dos dados (artigo 16)"
stakeholder stk_TitularDados
partOf bg_1
description "O titular tem o direito de obter, sem demora injustificada, do responsável 

pelo tratamento a retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam respeito"]
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businessGoal bg_1_5: Abstract [name "Direito ao apagamento dos dados (artigo 17)"
stakeholder stk_TitularDados
partOf bg_1
description "O titular tem o direito de obter do responsável pelo tratamento o apagamento 

dos seus dados pessoais, sem demora injustificada"]

businessGoal bg_1_6: Abstract [name "Direito a oposição (artigo 21)"
stakeholder stk_TitularDados
partOf bg_1
description "O titular dos dados tem o direito de se opor a qualquer momento, por motivos 

relacionados com a sua situação particular, ao tratamento dos dados pessoais que lhe digam 
respeito"]

businessGoal bg_2: Abstract [name "Licitude e transparência no Tratamento de dados (artigo 6)"
stakeholder stk_EstadoMembro
description "Os dados pessoias devem ser objeto de tratamento lícito e leal"]

businessGoal bg_2_1: Abstract [name "Limitação de Finalidades de tratamento (artigo 5)"
stakeholder stk_ResponsavelTratamento
partOf bg_2
description "Os dados devem ser recolhildos para finalidades determinadas, explicitas e 

legitimas, e nao podendo ser tratados posteriormente de uma forma incompatível com as 
finalidades"]

businessGoal bg_2_2: Abstract [name "Minimização dos dados (78.., e artigo 5)"
stakeholder stk_EstadoMembro
partOf bg_2_1
description "Medida preventiva que  respeita  o principio da proteçao de dados pessoais  

desde a conceção e da proteção de dados por defeito"]

businessGoal bg_2_3: Abstract [name "Limite de conservação dos dados (artigo 5)"
stakeholder stk_EstadoMembro
partOf bg_2
description "Os dados devem ser conservados de forma a pertimir a identificação dos 

titulares dos dados durante periodo necessario para as finalidades para as quais sao 
tratados"]

businessGoal bg_3: Abstract [name "Garantir a proteção de dados  desde a conceção e por 
defeito (artigo 25)"

stakeholder stk_EstadoMembro
description "O responsável pelo tratamento aplica, tanto no momento de definição dos meios 

de tratamento como no momento do próprio tratamento, as medidas técnicas e organizativas 
adequadas para aplicar com eficacia o principio da proteção dos dados"]

businessGoal bg_3_1: Abstract [name "Aplicar medidas que  garantam a transferência segura dos 
dados (artigo 44)"

stakeholder stk_EstadoMembro
partOf bg_3
description "Os responsáveis pelo tratamento ou subcontratantes só podem transferir dados 

pessoais para um país terceiro ou uma organização internacional se tiverem apresentado 
garantias adequadas, e na condição de os titulares dos dados gozarem de direitos oponiveis e 
de medidas jurídicas corretivas eficazes"]

businessGoal bg_3_2: Abstract [name "Limitar o acesso sob autorização legal (artigo 23)"
stakeholder stk_EstadoMembro
partOf bg_3_1
description "O responsável pelo tratamento ou o seu subcontratante pode limitar por medida 

legislativa o alcance das obrigações e dos direitos dos titulares previstos nos artigos 12 a 
22 e nos artigos 34, e 5"]

businessGoal bg_3_3: Abstract [name "Controlo de acesso não autorizado ao equipamento(39...)"
stakeholder stk_ResponsavelTratamento
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description "Os dados pessoais deverão ser tratados de uma forma que garanta a devida 
segurança e confidencialidade, incluindo para evitar o acesso a dados pessoais e equipamento 
utilizado para o seu tratamento, ou a utilização dos mesmos, por pessoas não autorizadas"]

businessGoal bg_4: Abstract [name "Avaliação de impacto (artigo 35)"
stakeholder stk_ResponsavelTratamento
description "Quando um certo tipo de tratamento, em particular que utilize novas 

tecnologias e tendo em conta a sua natureza, âmbito, contexto e finalidades, for suscetível de 
implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, o responsável 
pelo tratamento procede, antes de iniciar o tratamento, a uma avaliação de impacto das 
operações de tratamento previstas sobre a proteção de dados pessoais"]

businessGoal bg_4_1: Abstract [name "Consulta previa com autoridade de controlo (artigo 36)"
stakeholder stk_ResponsavelTratamento
partOf bg_4
description "O responsavel pelo tratamento e o subcontratante devem fazer consulta previa 

a autoridade de controlo antes de proceder ao tratamento de dados pessoais"]

businessGoal bg_5: Abstract [name "Notificar violações a autoridade de controlo (artigo 33)"
stakeholder stk_ResponsavelTratamento
description "Em caso de violação de dados pessoais, o responsável pelo tratamento notifica 

desse facto a autoridade de controlo competente sem demora injustificada, até 72 horas após 
ter tido conhecimento da mesma"]

businessGoal bg_5_1: Abstract [name "Comunicar a violação de dados ao titular (artigo 34)"
stakeholder stk_ResponsavelTratamento
partOf bg_5
description "Quando a violação dos dados pessoais for suscetível de implicar um elevado 

risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, o responsável pelo tratamento 
comunica a violação de dados pessoais ao titular dos dados sem demora injustificada"]

businessGoal bg_6: Abstract [name "Aplicar pagamentos de Taxas de solicitações (artigo 12, 
ponto 5 a)"

stakeholder stk_ResponsavelTratamento
description "O responsavel pelo tratamento deve exigir o pagamento de uma taxa razoavel, 

caso os pedidos de um titular dos dados sejam manifestamente infundados ou excessivos"]

businessGoal bg_7: Abstract [name "Cooperação com a autoridade de controlo (artigo 26)"
stakeholder stk_ResponsavelTratamento
description "O responsável pelo tratamento e o subcontratante devem cooperar com a 

autoridade de controlo no exercício das suas atribuições"]

businessGoal bg_8: Abstract [name "Establecer Comunicação com fornecedores de tecnologias e 
serviços de segurança externos (49..)"

stakeholder stk_ResponsavelTratamento
description "Equipas de intervenção em caso de emergências informáticas (CERT), equipas de 

resposta a incidentes no domínio da segurança informática (CSIRT), fornecedores ou redes de 
serviços de comunicações eletrónicas e por fornecedores de tecnologias e serviços de 
segurança, constitui um interesse legítimo do responsável pelo tratamento..."]

/*********************************************************************************************
*************** */
package-system p_RGPD_vPT.systems

import p_RGPD_vPT.glossary.*
import p_RGPD_vPT.stakeholders.*

system sys_1 : System [name "Sistema Abstracto que satisfaz o RGPD" scope In
description "Sistema de processamento de dados no domínio da proteção de dados pessoais"]

dataEntity e_Utilizador : Principal : Complex [ name "Utilizador"
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attribute ID: Integer [ name "ID" ]
attribute login: Text [ name "attr_name" ]
attribute password: Text [ name "" ]
attribute email: Text [ name "" ]
attribute endereco: Text [ name "" ]
attribute nome: Text [ name "" ]
attribute contato: Integer [ name "" ]
primaryKey (ID)
check entity_ref "attr_ref"
check check_ID "check_expr"
description "Utilizador"]

dataEntity e_TitularDados: Principal : Complex [name "TitularDados"
attribute ID: Integer [ name "ID" ]
attribute utilizador_ID: Integer [ name "attr_name" ]
primaryKey (ID)
foreignKey e_Utilizador (utilizador_ID)
check check_ID "check_expr"
description "Ver Glossário"]

dataEntity e_ResponsavelTratamento: Principal : Complex [name "ResponsavelTratamento"
attribute ID: Integer [ name "ID" ]
attribute utilizador_ID: Integer [ name "attr_name" ]
primaryKey (ID)
foreignKey e_Utilizador (utilizador_ID)
check check_ID "check_expr"
description "Ver Glossário"]

dataEntity e_Subcontratante: Principal : Complex [name "Subcontratante"
attribute ID: Integer [ name "ID" ]
attribute utilizador_ID: Integer [ name "attr_name" ]
primaryKey (ID)
foreignKey e_Utilizador (utilizador_ID)
check check_ID "check_expr"
description "Ver Glossário"]

dataEntity e_DadosPessoais: Principal : Complex [name "Dados Pessoais"
attribute ID: Integer [ name "ID" ]
attribute tipoDadosEspecial: Text [ name "attr_name" ]
primaryKey (ID)
foreignKey e_TratamentoDados (ID)
check check_ID "check_expr"
description "Ver Glossário"]

dataEntity e_Pedido: Principal : Complex [name "Pedido"
attribute ID: Integer [ name "ID" ]
attribute dataPedido: Date [ name "" ]
attribute estadoPedido: Text [ name "" ]
attribute tipoDadosEspecial: Text [ name "attr_name" ]
primaryKey (ID)
foreignKey e_PagamentoTaxa (ID)
check check_ID "check_expr"
description "Ver Glossário"]

dataEntity e_Contrato: Principal : Complex [name "Contrato"
attribute ID: Integer [ name "ID" ]
attribute dataEmissao: Date [ name "" ]
attribute dataExpiracao: Date [ name "" ]
attribute tipoContrato: Text [ name "attr_name" ]
primaryKey (ID)
foreignKey e_ResponsavelTratamento(ID)
foreignKey e_Subcontratante(ID)

Page 8



RSLingoRGPD_v1.0.rsl

check check_ID "check_expr"
description "Contrato relativo a prestação de serviço"]

dataEntity e_PagamentoTaxa: Principal : Complex [name "PagamentoTaxa"
attribute ID: Integer [ name "ID" ]
attribute dataPagamento: Date [ name "" ]
attribute valorPago: Integer [ name "" ]
primaryKey (ID)
check entity_ref "attr_ref"
check check_ID "check_expr"
description "Ver Glossário"]

dataEntity e_TratamentoDados : Principal : Complex [name "TratamentoDados"
attribute ID: Integer [ name "ID" ]
attribute ambito: Text [ name "" ]
attribute contexto: Text [ name "" ]
attribute natureza: Text [ name "" ]
attribute risco: Text [ name "" ]
attribute tipoFinalidade: Text [ name "" ]
attribute tipoOperacao: Text [ name "" ]
primaryKey (ID)
check entity_ref "attr_ref"
check check_ID "check_expr"
description "Ver Glossário"]

dataEntity e_RegistoViolacaoDados: Principal : Complex [name "RegistoViolacaoDados"
attribute ID: Integer [ name "ID" ]
attribute dataNotif_AutoridadeControlo: Date [ name "" ]
attribute dataNotif_responsavelTratamento: Date [ name "" ]
attribute dataNotif_titularDados: Date [ name "" ]
attribute dataRegisto: Date [ name "" ]
attribute estadoViolacao: Text [ name "" ]
attribute NivelRisco: Text [ name "" ]
attribute numTitularAfetados: Text [ name "" ]
primaryKey (ID)
foreignKey e_TitularDados(ID)
foreignKey e_Subcontratante(ID)
foreignKey e_ResponsavelTratamento(ID)
check check_ID "check_expr"
description "Ver Glossário"]

dataEntityView ev_Utilizador: Complex [ name "ev_utilizador"
master e_Utilizador
description "ev_Utilizador"]

dataEntityView ev_TitularDados: Complex [ name "ev_TitularDados"
master e_TitularDados
description "Ver Glossário"]

dataEntityView ev_ResponsavelTratamento: Complex [ name "ev_ResponsavelTratamento"
master e_ResponsavelTratamento
description "Ver Glossário"]

dataEntityView ev_Subcontratante: Complex [ name "ev_Subcontratante"
master e_Subcontratante
description "Ver Glossário"]

dataEntityView ev_DadosPessoais: Complex [ 
name "ev_Dados"
master e_DadosPessoais
description "Ver Glossário"]
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dataEntityView ev_Pedido: Complex [ name "ev_Pedido"
master e_Pedido
description "Ver Glossário"]

dataEntityView ev_Contrato: Complex [ name "ev_Contrato"
master e_Contrato
description "Ver Glossário"]

dataEntityView ev_PagamentoTaxa: Complex [ name "ev_PagamentoTaxa"
master e_PagamentoTaxa
description "Ver Glossário"]

dataEntityView ev_TratamentoDados: Complex [ name "ev_TratamentoDados"
master e_TratamentoDados
description "Ver Glossário"]

dataEntityView ev_RegistoViolacaoDados: Complex [ name "ev_RegistoViolacaoDados"
master e_RegistoViolacaoDados
description "Ver Glossário"]

actor a_TitularDados : User [name "Titular dos dados" stakeholder stk_TitularDados description 
"Solicita tratamento de dados…"]
actor a_ResponsavelTratamento : User [name "Responsavel de tratamento" stakeholder 
stk_TitularDados  description "Efetua tratamentos dos dados..."]
actor a_Subcontratante : User [name "Subcontratante" stakeholder stk_TitularDados description 
"Suporte ao tratamento de dados ..."]
actor a_AutoridadeControlo : ExternalSystem [name "Autoridade de Controlo" stakeholder 
stk_TitularDados description "Ordena operações ..."]

systemGoal g_1 : Abstract [ name "Segurança no tratamento dos Dados (artigo 32)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento  priority Must description "O responsavel ou  subcontratante deve 
aplicar medidas tecnicas e organizativas adequadas a fim de assegurar um nível de seugurança 
adequado ao risco do tratamento das categorias dos dados pessoais" ]
systemGoal g_1_1 : Abstract [ name "Aplicar tecnicas de Pseudonimização (artigos 4, e 32)" 
stakeholder stk_ResponsavelTratamento partOf g_1 priority Must description "Medidade de 
segurança de tratamento de dados pessoais de permite assegurar que os dados pessoais não 
possam ser atribuídos a uma pessoa singular identificada ou identificável" ]
systemGoal g_1_2 : Abstract [ name "Cifragem de dados (artigo 32)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento partOf g_1 priority Must description "Os dados no sistema devem ser 
cifrados, para que tornem incompreensíveis para qualquer pessoa não autorizada a aceder a 
esses dados" ]
systemGoal g_1_3 : Abstract [ name "Confidencialidade  dos dados  (artigo 32)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento partOf g_1 priority Must description "O responsavel pelo tratamento 
deve garantir que o sistema é capaz de asseguruar a confidencialidade dos dados" ]
systemGoal g_1_4 : Abstract [ name "Integridade do sistema  (artigo 32)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento partOf g_1 priority Must description "O responsavel pelo tratamento 
deve aplicar medidas para assegurar a integridade do sistemas e dados" ]
systemGoal g_1_5 : Abstract [ name "Disponibilidade dos serviços do sistema  (artigo 32)" 
stakeholder stk_ResponsavelTratamento partOf g_1 priority Must description "O responsavel deve 
garantir a capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma 
atempada no caso de um incidente físico ou técnico" ]
systemGoal g_1_6 : Abstract [ name "Resiliênçia do sistema  (artigo 32)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento partOf g_1 priority Must description "O responsavel pelo tratamento 
deve aplicar medidas capazes de garantir a recuperação do sistema em caso de acidentes" ]
systemGoal g_1_7 : Abstract [ name "Testes de segurança  (artigo 32)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento partOf g_1 priority Must description "Um processo para testar, 
apreciar e avaliar regularmente a eficácia das medidas técnicas e organizativas para garantir 
a segurança do tratamento" ]
systemGoal g_2 : Abstract [ name "Registo de atividades de tratamento (Artigo 30)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento  priority Must description "Os responsaveis pelo tratamento devem 
fazer o registo das atividades de tratamento" ]
systemGoal g_2_1 : Abstract [ name "Restrição de tratamento (67..)" stakeholder 
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stk_ResponsavelTratamento partOf g_2 priority Must description "Nos ficheiros automatizados, 
as restrições ao tratamento deverão, em princípio, ser impostas por meios técnicos de modo a 
que os dados pessoais não sejam sujeitos a outras operações de tratamento e não possam ser 
alterados" ]
systemGoal g_3 : Abstract [ name "Acesso seguro ao sistema (63..)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento  priority Must description "O responsável pelo tratamento deverá 
poder facultar o acesso a um sistema seguro por via eletrónica que possibilite ao titular 
aceder diretamente aos seus dados pessoais" ]
systemGoal g_3_1 : Abstract [ name "Registo de dados (artigo 4)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento partOf g_3 priority Must description "Operações de registo devem ser 
efetuadas durante o tratamentos dos dados pessoais pelo responsavel do tratamento" ]
systemGoal g_3_2 : Abstract [ name "Acesso a dados (artigo 15)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento partOf g_3 priority Must description "O titular dos dados tem o 
direito de obter do responsável pelo tratamento , o direito de aceder aos seus dados pessoais 
e as informações relativas a finalidades do tratamento dos dados" ]
systemGoal g_3_3 : Abstract [ name "Limite de conservação dos dados (39..)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento priority Must description " O responsavel pelo tratamento deve 
assegurar que o prazo de conservação dos dados seja limitado ao mínimo" ]
systemGoal g_3_4 : Abstract [ name "Retificação de dados (artigo 16)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento  priority Must description "O titular dos dados tem o direito de 
obter do responsável pelo tratamento , a retificação aos seus dados pessoais" ]
systemGoal g_3_5 : Abstract [ name "Apagamento dos dados (artigo 16)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento  priority Must description "O titular dos dados tem o direito de 
obter do responsável pelo tratamento , o apagamento dos seus dados pessoais" ]
systemGoal g_3_6 : Abstract [ name "Verificação da identidade de acesso" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento  priority Must description "O responsável pelo tratamento deverá 
adotar todas as medidas razoáveis para verificar a identidade do titular dos dados que 
solicite o acesso, em especial no contexto de serviços e de identificadores por via 
eletro?nica" ]
systemGoal g_3_7 : Abstract [ name "Acesso limitado (artigo 23)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento  priority Must description "O responsável pelo tratamento ou o seu 
subcontratante podem limitar por medida legislativa o alcance das obrigações e dos direitos do 
titula dos dados" ]
systemGoal g_4 : Abstract [ name "Notificar violações (artigo 33)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento  priority Must description "O responsavel pelo tratamento deve 
enviar uma notificação de uma violação de dados pessoais a autoridade de controlo sem demora 
injustificada ate 72 horas após ter tomado conhecimento da mesma" ]
systemGoal g_4_1 : Abstract [ name "Registo de violações (artigo 33)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento partOf g_4 priority Must description "Descrever a natureza da 
violação dos dados, titulares de dados afetados, as consequências prováveis da violação, e  as 
medidas adotadas ou propostas pelo responsável pelo tratamento para reparar a violação de 
dados" ]
systemGoal g_4_2 : Abstract [ name "Detenção e prevenção  de  violações (artigo 33)" 
stakeholder stk_ResponsavelTratamento partOf g_4 priority Must description "Medidas que devem 
ser adotadas ou propostas pelo responsável pelo tratamento para reparar a violação de dados 
pessoais, ou atenuar os seus eventuais efeitos negativos" ]
systemGoal g_5 : Abstract [ name "Interoperabilidade do sistema  (68..)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento  priority Must description "Os responsáveis pelo tratamento de dados 
devera?o  desenvolver formatos interoperáveis que permitam a portabilidade dos dados" ]
systemGoal g_5_1 : Abstract [ name "Portabilidade de dados (artigo 20)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento  priority Must description "O responsável pelo tratamento dever 
fornecer ao titular dos dados, os dados num formato estruturado, de uso corrente e de leitura 
automática e interoperável, para poder transmitir esses dados a outro responsável" ]
systemGoal g_6 : Abstract [ name "Transferência de dados (artigo 44)" stakeholder 
stk_ResponsavelTratamento priority Must description "O responsavel pelo tratamento deve 
aplicar medidas adequadas de transferência de dados" ]

useCase uc_1: EntityCreate [ name "Submeter Pedido de consulta"
actorInitiates a_TitularDados
dataEntityView ev_Pedido
precondition "TBD"
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postcondition "TBD"
actions aSubmter, aCancelar
extensionPoints epPagamento
description "O titular dos dados submete um pedido de consulta, e este pedido pode ser 

estendido por um pagamento e a consulta de dados" ]

useCase uc_2: EntityCreate [name "Submter Pedido de retificação do dados"
actorInitiates a_TitularDados
dataEntityView ev_Pedido
precondition "TBD"
postcondition "TBD"
actions aSubmter, aCancel
description "O titular dos dados submete um pedido de retificação de dados"]

useCase uc_3: EntityCreate [name "Submeter Pedido de eliminação dos dados"
actorInitiates a_TitularDados
dataEntityView ev_Pedido
precondition "TBD"
postcondition "TBD"
actions aSubmter, aCancelar
description "O titular dos dados submete um pedido de eliminação dos dados"]

useCase uc_4: EntityCreate [name "Submeter Pedido de transferencia de dados"
actorInitiates a_TitularDados
dataEntityView ev_Pedido
precondition "TBD"
postcondition "TBD"
actions aSubmter, aCancelar
description "O titular dos dados submete um pedido de transferência dos dados"]

useCase uc_5: EntityCreate [name "Pagamento de taxa"
actorInitiates a_TitularDados
dataEntityView ev_PagamentoTaxa
precondition "TBD"
postcondition "TBD"
actions pagar
extensionPoints uc_5PagamentoTaxas
extends uc_1 onExtensionPoint uc_5PagamentoTaxas
description "O titular dos dados paga uma taxa pelos pedidos solicitados"]

useCase uc_6: EntityRead [name "consultar dados pessoais"
actorInitiates a_TitularDados
dataEntityView ev_DadosPessoais
precondition "TBD"
postcondition "TBD"
actions consultar
extensionPoints uc_6consultardados
extends uc_1 onExtensionPoint uc_6consultardados
description "O titular dos dados consulta os seus dados pessoais"]

useCase uc_7: EntitiesManage [name "Confirmar violação de dados"
actorInitiates a_ResponsavelTratamento
dataEntityView ev_RegistoViolacaoDados
precondition "TBD"
postcondition "TBD"
actions aConfirmar
includes uc_8, uc_9  
description "O responsável confirma e verifica o nivel de risco da violação e informa a 

quem de direito"]

useCase uc_8: EntitiesInteropSendMessage [name "Notificar autoridade de controlo"
actorInitiates a_ResponsavelTratamento
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actorParticipates a_AutoridadeControlo
dataEntityView ev_RegistoViolacaoDados
precondition "TBD"
postcondition "TBD"
actions notificar
description "O responsavel notifica a autoridade de contolo sobre a violação dos dados"]

useCase uc_9: EntitiesInteropSendMessage [name "Notificar titular dos dados"
actorInitiates a_ResponsavelTratamento
actorParticipates a_TitularDados
dataEntityView ev_RegistoViolacaoDados
precondition "TBD"
postcondition "TBD"
actions notificar
description "O responsável notifica o titular sobre a  violação dos dados"]

useCase uc_10: EntityRead [name "Consultar pedido do Titular"
actorInitiates a_ResponsavelTratamento
dataEntityView ev_Pedido
precondition "TBD"
postcondition "TBD"
actions consultar
extensionPoints uc_11
extends uc_11 onExtensionPoint uc_10.uc_11
extends uc_12 onExtensionPoint uc_10.uc_11
description "O responsável do tratamento consulta o pedido feito pelo titular"]

useCase uc_11: EntitiesManage [name "Aprovar pedido"
actorInitiates a_ResponsavelTratamento
dataEntityView ev_Pedido
precondition "TBD"
postcondition "TBD"
actions aprovar
includes uc_13
description "O responsável do tratamento aprova o pedido feito pelo titular"]

useCase uc_12: EntitiesManage [name "Rejeitar pedido"
actorInitiates a_ResponsavelTratamento
dataEntityView ev_Pedido
precondition "TBD"
postcondition "TBD"
actions rejeitar
includes uc_9
description "O responsável do tratamento rejeita o pedido feito pelo titular"]

useCase uc_13: EntitiesManage [name "Tratar pedido"
actorInitiates a_ResponsavelTratamento
dataEntityView ev_TratamentoDados
precondition "TBD"
postcondition "TBD"
actions tratar
includes uc_9
description "O responsável do tratamento trata os dados do titular"]

useCase uc_14: EntityCreate [name "Registar violação de dados"
actorInitiates a_Subcontratante
dataEntityView ev_RegistoViolacaoDados
precondition "TBD"
postcondition "TBD"
actions registar
includes uc_15
description "O subcontratante regista uma violação de dados"]
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useCase uc_15: EntitiesInteropSendMessage [name "Notificar registo de violação"
actorInitiates a_Subcontratante
actorParticipates a_ResponsavelTratamento
dataEntityView ev_RegistoViolacaoDados
precondition "TBD"
postcondition "TBD"
actions notificar
description "O subcontratnte notifica  o responsável de tratamento sobre uma violação de 

dados"]

stateMachine sm_Pedido: Complex[name "StateMachine Pedido"
dataEntity e_Pedido
description "Maquina de estado de Pedido de consulta de dados"
state estadoPendente isInitial onEntry "uc_1 pedidoConsulta" onExit 

"estadoAprovado/estadoRejeitado" 
useCase uc_11 action uc_11.aprovar  nextState estadoAprovado
useCase uc_12 action uc_12.rejeitar  nextState estadoRejeitado

state estadoAprovado isFinal
state estadoRejeitado isFinal]
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