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Memorando sobre o tratamento de matérias classificadas 

(MC) 
com o grau de classificação  

RESERVADO 
(memorando MCR) 

 
O memorando foi concebido para a instrução de colaboradores dos departamentos oficiais em relação ao  
tratamento geral das MATÉRIAS CLASSIFICADAS com o grau RESERVADO, muito particularmente em 
relação aos contratos com empresas e organizações privadas sobre prestação de serviços com a 
classificação de MATÉRIAS CLASSIFICADAS com o grau RESERVADO. As disposições deste memorando 
deverão ser vertidas na elaboração de contratos. 
 
I. Generalidades 
 
1. Credenciação de acesso e transmissão  
 
1.1. O acesso a matérias classificadas com o grau RESERVADO, só pode ser facultado a pessoas que delas 
tenham de ter conhecimento, em conexão com a execução ou preparação de contratos (máxima: 
“conhecimento, só se necessário”). Este memorando deverá ser dado a conhecer, comprovadamente,  às 
pessoas credenciadas ao acesso dessas matérias classificadas, antes de terem acesso às mesmas; chama-
se a atenção dessas pessoas para a sua responsabilidade particular pela protecção das matérias 
classificadas em conformidade com este memorando, assim como para as eventuais consequências criminais 
ou contratuais no caso de transgressão.  
 
Este grau de classificação não requer medidas mais vastas, como um processo de protecção do segredo do 
Ministério Federal da Economia e Tecnologia, controlos de segurança ou notificações formais de visita. 
 
1.2. É necessário guardar sigilo sobre o teor das matérias classificadas perante as partes não participantes no 
processo. Os colaboradores que revelaram inadequação no manuseamento dessas matérias classificadas ou 
infringiram o dever de sigilo, deverão ser excluídos do tratamento dessas matérias classificadas.  
 
1.3. A transmissão das matérias classificadas com o grau RESERVADO só pode ser efectuada para serviços 
governamentais, organizações interestatais ou adjudicatários que participam num programa/projecto/ordem e 
que têm que ter acesso a informações em conexão com o tratamento desse programa/projecto/ordem. Antes 
da transmissão das matérias classificadas com o grau RESERVADO às organizações interestatais ou 
adjudicatários não contratantes de países não contratantes, é necessário obter o consentimento escrito do 
adjudicador oficial da matéria classificada. Geralmente, neste caso, é necessário uma convenção para 
protecção do segredo (veja também o § 23 VSA). 
 
1.4. Na Alemanha, o Ministério Federal da Economia e Tecnologia pode certificar-se do cumprimento destas 
disposições junto do adjudicatário. Se o adjudicador for um serviço público, este pode salvaguardar os direitos 
de controlo em conformidade com o princípio 1.  
 
1.5. A classificação de matéria classificada é revogada trinta anos após o 1.º dia do mês de Janeiro do ano 
seguinte à classificação, desde que não tenha sido determinado outro prazo. Nos mandatos internacionais, o 
Ministério Federal da Economia e Tecnologia deverá ser consultado, desde que não existam acordos sobre 
programas ou projectos  (veja também o § 26 VSA) . 
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2. Medidas de tratamento 
 
2.1. Marcação e manuseamento ou guarda 
 
Os documentos e material com o grau de classificação RESERVADO deverão ser marcados, tratados e 
guardados da seguinte maneira: 
 
2.1.1. Os documentos deverão ser marcados com carimbo preto ou azul com o título “MATÉRIA 
CALSSIFICADA - RESERVADO” na margem superior de todas as páginas escritas e de todos os apêndices 
classificados em conformidade, ou recarimbados, no caso de se tratar de matéria classificada internacional ou 
estrangeira, com a respectiva marcação alemã. Nos livros, brochuras e outros semelhantes é suficiente a 
marcação na encadernação e no frontispício. Se cada página escrita de um livro ou brochura estrangeiros 
possuir o grau de matéria classificada estrangeira, é suficiente a marcação com o grau de matéria classificada 
alemã na encadernação ou no frontispício.  
- 
2.1.2. O material classificado com o grau RESERVADO (p. ex., aparelhos, equipamentos) ou suporte de 
dados (p. ex., disquetes, CDs, microchips, microfilmes) deverá ser igualmente marcado de forma claramente 
visível no próprio material ou – caso tal não seja possível – nos recipientes de depósito do material ou 
recarimbado, como regra.  
 
2.1.3. As matérias classificadas deverão ser guardadas em espaços ou recipientes fechados (armários, 
secretárias, etc.). Fora desses espaços ou recipientes, deverão ser sempre guardadas ou tratadas de forma a 
que as pessoas não autorizadas não possam ter acesso às mesmos, nem as possam consultar. 
 
2.1.4. O material intermediário (p. ex., anteprojectos, apontamentos estenográficos, suportes sonoros, 
películas) deverá ser protegido, do mesmo modo, contra a consulta por pessoas não autorizadas, tal como o 
documento de referência. O material intermediário que não seja transmitido a terceiros e não seja destruído 
imediatamente, não deve ser identificado como matéria classificada.  
 
2.2. Transmissão 
2.2.1. A transmissão na Alemanha é efectuada por emissários ou envio pelos serviços de entrega num 
envelope ou recipiente simplesmente fechado. O envelope ou recipiente não recebem qualquer marcação de 
matéria classificada. 
 
2.2.2. As matérias classificadas podem ser expedidas para o estrangeiro pelos serviços de entrega como uma 
vulgar carta ou pacote, ou como carga aérea ou marítima, a menos que o adjudicador da matéria classificada 
tenha recusado, expressamente, este tipo de expedição ou definido outras modalidades de expedição para o 
estrangeiro. Neste caso, o adjudicador da matéria classificada deverá respeitar os acordos interestatais ou 
acordos sobre programas e projectos.  
 
2.3. Destruição/Devolução 
 
2.3.1. Para evitar as existências de matérias classificadas de maior dimensão, as matérias classificadas que já 
não são necessárias deverão ser destruídas ou devolvidas ao adjudicador.  
 
2.3.2. As matérias classificadas e o material intermediário deverão ser destruídos de forma a que o conteúdo 
não possa mais ser reconhecível, nem identificável.  
 
2.4 Perda, transmissão não autorizada, achado de matérias classificadas ou não observância do 
memorando 
 
A perda, a transmissão não autorizada e o achado de matérias classificadas ou a não observância deste 
memorando deverão ser comunicados imediatamente à organização privada através do encarregado de 
protecção do segredo ou do adjudicatário da segurança – e se tal for designado – ao adjudicador alemão da 
matéria classificada e ao Ministério Federal da Economia e Tecnologia (secção VI B 3), para limitar o eventual 
prejuízo daí resultante e esclarecer o incidente.  
 
2.5. Visitas 
As visitas ao estrangeiro ou do estrangeiro com acesso a matérias classificadas com o grau RESERVADO ou 
grau sigiloso equiparável, normalmente são acordadas directamente entre a instituição enviada e a instituição 
a visitar. Não existem formalidades especiais. 
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2.6. Mandatos 
 
2.6.1. Todos os adjudicatários/subadjudicatários de uma matéria classificada são obrigados, contratualmente, 
pelo adjudicador da matéria classificada a observar as regulamentações deste memorando. Neste caso, há 
que chamar a atenção para o facto de que a não observância pode causar a anulação do contrato ou partes 
dele.   
 
2.6.2. No caso de propostas ou solicitação para apresentação de propostas e após a execução do mandato, 
as matérias classificadas deverão ser guardadas até à revogação da classificação, em conformidade com os 
regulamentos, e destruídas ou devolvidas o mais rapidamente possível.  
 
2.6.3. Os adjudicatários/subadjudicatários de matérias classificadas no estrangeiro são obrigados, 
contratualmente, a respeitar as prescrições das suas respectivas autoridades de segurança referentes ao 
tratamento das matérias classificadas com grau sigiloso comparável. Se não existir grau sigiloso comparável 
no país do adjudicatário/subadjudicatário, o Ministério Federal da Economia e Tecnologia (secção VI B 3) 
deverá intervir para acordar regulamentações sobre a protecção com as respectivas autoridades de 
segurança estrangeiras. A transmissão só poderá efectuar-se após o acordo do Ministério Federal da 
Economia e Tecnologia.  
 
II. Utilização de tecnologia de informações (IT) 
 
1. Processamento 
 
1.1. Se for utilizada tecnologia de informações para o processamento das matérias classificadas com o grau  
RESERVADO, para a protecção dessas matérias classificadas (em conformidade com a secção I 1.1. e 1.2) 
deverão ser tomadas medidas adequadas de tecnologia informativa e/ou medidas materiais e organizacionais.  
 
1.2. Antes do processamento ou memorização das matérias classificadas com o grau RESERVADO, há que 
salvaguardar que o aparelho ou a rede interna (p. ex., sem protecção contra firewall) estejam ligados à 
Internet, desde que não tenham sido tomadas medidas mais amplas, em conformidade com o ponto 3.3. 
 
1.3. No processamento das matérias classificadas com o grau RESERVADO, deverão ser consideradas, 
sobretudo, as seguintes medidas:  
 
• Resumo das habilitações de acesso, 
• Utilização de mecanismos de identificação e autenticação (p. ex., login, password), 
• Instruções de segurança IT adequadas (relacionadas com o posto individual ou a empresa). . 
 
Os teclados por rádio ou as redes de rádio só podem ser utilizadas se forem autorizadas pelos Serviços 
Federais de Segurança para a Tecnologia de Informações (BSI).  
 
1.4 Se forem utilizados sistemas IT portáteis no processamento ou memorização de ficheiros com a 
classificação de matérias classificadas com o grau RESERVADO (p. ex., notebooks ou handhelds), os meios 
de memorização  deverão ser codificados através de produtos aprovados pelos Serviços Federais de 
Segurança para a Tecnologia de Informações (BSI).  Se não estiverem disponíveis programas e aparelhos 
com a aprovação dos Serviços Federais de Segurança para a Tecnologia de Informações (BSI), podem ser 
utilizados produtos certificados pelos Serviços Federais de Segurança para a Tecnologia de Informações 
(BSI) segundo os critérios comuns, nível de certificação mínima EAL 3.  
 
1.5 Os suportes de dados transportáveis (p. ex., disquetes, CDs, discos intercambiáveis), que contêm 
ficheiros não encriptados com a classificação de matérias classificadas com o grau RESERVADO, deverão 
ser marcados de acordo com a secção I 2.1.2 e guardados de acordo com a secção I 2.1.3.  
 
1.6 O apagamento de suportes de dados deverá efectuar-se com a ajuda de produtos de software que 
prevejam, no mínimo, uma sobregravação dupla. Neste caso, há que recorrer aos produtos recomendados 
pelos Serviços Federais de Segurança para a Tecnologia de Informações (BSI).   
 
1.7 Há que controlar a tecnologia de informações e os suporte de dados em termos de ataques de vírus 
(sobretudo, cavalos de Tróia ou vermes) antes de os assuntos confidencias com a classificação de 
RESERVADO serem processados neles. Este controlo deverá ser repetido com intervalos de tempo 
regulares.  
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1.8 A tecnologia de informações privada (p. ex., laptops), o software ou os suportes de dados não podem ser 
utilizados no processamento. Nos sistemas de informações usados nas matérias classificadas com o grau 
RESERVADO, não podem ser utilizados software nem suportes de dados privados.  
 
1.9 Nos suportes de dados de instalação rígida que contêm ficheiros não encriptados com a classificação de 
matérias classificadas com o grau RESERVADO, as matérias classificadas segundo o ponto 1.6 deverão ser 
apagadas, antes de os suportes de dados deixarem a área da pessoa com credenciação de acesso, no 
âmbito de trabalhos de manutenção ou reparação dos componentes do sistema IT. Se o apagamento não for 
possível, os suportes de dados deverão ser desmontados e conservados ou a empresa de 
manutenção/reparação deverá ficar obrigada, contratualmente, à manutenção das regras deste memorando.  
 
2. Transmissão 
 
2.1. Para a transmissão electrónica em ligações de telecomunicações – ou outras ligações técnicas de 
comunicações (inclusive os serviços online como WWW, FTP, TELNET, e-mail etc.) na Alemanha, as 
matérias classificadas deverão ser encriptadas com um sistema de encriptação autorizado ou certificado (§ 40 
VSA) pelos Serviços Federais de Segurança para a Tecnologia de Informações (BSI) ou aprovado pelo 
Ministério Federal da Economia e Tecnologia. Não obstante, a transmissão não encriptada é possível 
excepcionalmente: 
 
a) para chamadas telefónicas dentro de redes fixas, em videoconferências, telecópia e telex , se entre o 
remetente e o destinatário não existir nenhuma possibilidade de encriptação para o tipo de transmissão 
necessário e o adjudicador da matéria classificada não exija, expressamente, a encriptação no momento da 
adjudicação do mandato. Antes da transmissão, o serviço expedidor deverá certificar-se, na medida do 
possível, de que está conectado com o destinatário correcto,  
b) dentro de uma rede fechada (LAN), se for operada exclusivamente num recinto próprio da empresa em 
conexão com o local e os equipamentos de transmissão estiverem protegidos contra o acesso directo por 
pessoas não autorizadas. 
 
2.2. Para as transmissões electrónicas além fronteiras, os processos de codificação entre as autoridades de 
segurança nacionais dos estados contratantes têm de ser coordenados. Se para um determinado 
programa/projecto forem acordadas instruções de segurança especiais para a transmissão, estas deverão ser 
respeitadas. Se for necessário, o Ministério Federal da Economia e Tecnologia (secção VI B 3) facultará mais 
informações. 
 
3. Medidas para protecção da confidencialidade 
 
As medidas recomendadas a seguir pretendem garantir a confidencialidade das matérias classificadas 
memorizadas electronicamente. Não servem para garantir, predominantemente, a integridade e 
disponibilidade dos dados.  
 
Há que distinguir três situações de partida diversas:  
 
3.1. Posto individual de PC ou redes com grupos fechados de utilizadores, que não estão ligados a 
outras redes  
 
- O sistema operacional tem de garantir um perfil de utilizador diferenciado e protecção contra o acesso até ao 
nível dos ficheiros, para garantir a máxima “conhecimento, só se necessário”) (p. ex., Unix/Linux; Win NT; Win 
2000, Win XP). 
 
- Têm de existir um login e uma password. A password tem de conter, no mínimo, seis dígitos alfanuméricos, 
caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas.  
 
 
- O BIOS tem de estar igualmente protegido por uma password.  
 
- Em princípio, o arranque do sistema só deve ser possível a partir do disco rígido. 
 
- Deverá conter – se possível – um disco RAM para os ficheiros Temp (ajuda de utilização).  
 
- Deverá ser utilizado um programa de protecção contra vírus actualizado. 
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- Nas redes, deverá ser instalada no servidor uma partição própria para memorizar os ficheiros com matérias 
classificadas. 
 
3.2. Redes fechadas com ligação de e-mail para o exterior 
 
Adicionalmente aos pontos fixados no número 3.1, é necessário que 
 
- exista uma rede com base no servidor, na qual o servidor se encontre na área de acesso protegido,  
 
- exista um firewall no servidor ou como sistema IT próprio (e, eventualmente, um servidor de e-mail) 
igualmente na área de acesso protegido, e seja utilizado um conjunto de filtros; é possível um gateway de 
aplicação, 
 
- cada endereço IP adicional, com excepção do servidor IP, fique oculto para o exterior (DNS server), 
 
- a transmissão de matérias classificadas com o grau RESERVADO deverá ser efectuada codificada, sendo 
que para a codificação só podem ser utilizados os produtos autorizados pelo Ministério Federal da Economia 
e Tecnologia; em princípio, as chaves não deverão ser guardadas no disco rígido. Dentro da empresa deverão 
ser definidas e ensinadas regulações vinculativas para o utilizador. Os updates de segurança mais recentes 
para o software utilizado também deverão ser integrados no firewall, de acordo com a disponibilidade. 
 
3.3. PC autónomo ou redes fechadas com ligação de e-mail e de Internet 
 
Adicionalmente aos pontos definidos nos números 3.1 e 3.2 é necessário que 
 
- existam um firewall e um gateway de aplicação, 
 
- sejam aplicadas as regulações do manual de protecção básica BSI  para passwords,  
 
- os dados das matérias classificadas com o grau RESERVADO sejam mantidos no servidor numa partição 
própria ou numa zona de dados especialmente protegida; os mecanismos de protecção daí resultantes 
deverão ser aplicados em conformidade.  
Consoante a extensão, é necessária a instalação de um VPN próprio para um grupo de utilizadores ou 
projecto, p. exemplo.  
 


