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Empresas em Portugal

379.542 
empresas

1,9% 
médias e 
grandes

7.026 
empresas

INE 2015 | Empresas não financeiras e não individuais

2.788.264 
empregados

46,9% 
médias e 
grandes

1.308.835 
empregados

€345.040 
milhões

66,4% 
médias e 
grandes

€228.960 
milhões

As médias e grandes empresas representam menos de 2% das sociedades, mas asseguram quase 1/2 do 

emprego e geram quase 2/3 do volume de negócios
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Mensagens do mercado

Impacto das 
coimas previstas 
no regulamento
(€20 milhões ou 4% da faturação 

global, o que for maior)

Impacto e 
inevitabilidade 

dos ciberataques
(iceberg: custos visíveis e invisíveis)

Especialização 
exigida para 

estas atividades
(oferta de produtos e serviços, 

exclusividade)

Fornecedores de bens e serviços neste domínio

A dimensão da oportunidade fez surgir no mercado uma multiplicidade de mensagens e ofertas de produtos e 

serviços, algumas delas desproporcionadas face à realidade
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Perceção do risco

“Não está 
em vigor”

“Não se 
aplica à 
minha 

empresa”

“Não vai 
haver 

fiscalização”

”Não estou 
exposto”

“Nunca tive 
problemas”

“Há formas 
de resolver”

Resposta das organizações

Apesar da (muita) informação disponível, a perceção do risco é baixa e, independentemente dos motivos, tem 

levado à inação

Não fazer nada

Está em vigor, mas... Aplica-se, mas... Vai haver fiscalização, mas... Posso estar exposto, mas... Posso vir a ter problemas, mas...

É obrigação legal, mas...
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Capacitar, gerir a mudança

Manter alinhamento, assegurar sustentabilidade

Abordagens

Jurídica Tecnológica Gestão Transformação Holística

Resposta das organizações

Quando agem, as empresas têm vindo a seguir abordagens diferentes, embora o tema exija uma atuação 

contínua e integrada
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Perguntas frequentes

É um custo ou uma oportunidade?

• Quando visto na perspetiva transformacional, é uma oportunidade para inovar, diferenciar e gerar mais valor

Quem deve intervir no processo?

• A transformação envolve toda a organização; encarregado de proteção de dados é apenas uma das muitas funções

Que produtos e serviços permitem cumprir o regulamento?

• Há produtos e serviços que permitem mitigar riscos e acelerar a transformação, mas a adoção é que conta

Qual o papel da cibersegurança?

• É importante, mas há muitos outros riscos e oportunidades a considerar; deve integrar as restantes iniciativas

Qual a dimensão da mudança e da atividade em contínuo?

• Depende da organização, em função dos benefícios económicos proporcionados pela mudança

Visão da Unipartner

A abordagem a este desafio depende da forma como as empresas o avaliam, que pode ser traduzida num 

conjunto de questões frequentes e de capacidades que lhes dão resposta
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O caso Unipartner

Diagnóstico e transformação 

assente no alinhamento entre o 

negócio e os SI/TI (arquitetura 

empresarial) e na gestão 

integrada da informação e dos 

processos

• +18 anos de experiência

• Alinhada com as melhores 

práticas

• Modelo evolutivo adaptado a 

cada organização

Empresa e prestador de serviços

Oferta tecnológica abrangente, 

suportada em parcerias sólidas 

com fabricantes de referência

Microsoft Preferred Partner:

• 11 certificações Gold e 3 Silver

• Digital Transformation Enterprise

Partner of the Year (2017)

Oferta de managed services

que acelera a transformação e 

assegura a continuidade

• Gestão e operação da 

infraestrutura tecnológica (cloud, 

on premise e híbrida)

• Desenvolvimento e manutenção 

aplicacional

• Unidades especializadas (gestão 

de projetos, arquitetura 

empresarial)

A Unipartner, enquanto empresa e prestador de serviços, não só dispõe das competências necessárias para 

cumprir o regulamento, como tem vindo a desenvolver uma oferta específica para os seus clientes
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Recomendações

Ver o regulamento como uma 
oportunidade, não um custo de 

compliance

Integrar requisitos num 
programa de transformação 

mais abrangente, que assegure 
retorno e sustentabilidade

Mobilizar e capacitar a 
organização, para que possa 

evoluir contínua e 
autonomamente

Abordar os aspetos jurídico, 
tecnológico, de gestão e de 

transformação de forma 
integrada

Abordagem proposta
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