
 

 

 

 

Designação do projeto |Vale Indústria 4.0 - SMSPT 

Código do projeto |ALT20-01-0853-FEDER-035730 

Objetivo principal |Reforçar a competitividade das PME 

Região de intervenção |Alentejo 

Entidade beneficiária |SMSPT – SALES & MARKETING SERVICES UNIP. LDA 

 

Data de aprovação | 2018-01-18 

Data de início|2018-05-24 

Data de conclusão |2019-01-08 

Custo total elegível |10.000,00 € 

Apoio financeiro da União Europeia |7.500,00 € 

 

 
Objetivos, atividades e resultados esperados: 
 

 
A SMSPT- SALES & MARKETING SERVICES, UNIPESSOAL LDA. tem como objeto a prestação de serviços na área 

da promoção comercial e marketing, a compra, venda, importação, exportação e negociação de equipamentos 

eletrónicos e o agenciamento e consultoria de marcas de eletrónica de consumo. Faz ainda parte do objeto da 

SMSPT a prestação de serviços nas áreas de design, web design, comunicação, publicidade, assessoria de 

imprensa, eventos e central de compras. 

Com efeito, tendo em conta que a atividade da SMSPT se desenvolve, em grande parte, com recurso a 

informação prestada pelas empresas clientes e por empresas clientes destas, com conteúdos altamente 

confidenciais, surgem preocupações relacionadas com a cibersegurança, tendo em conta que, cada vez mais, 

todos os processos se tornam digitais e vulneráveis a ciberataques. 

É, pois, neste contexto que a empresa identificou um conjunto de pontos fracos que podem ser transformados 

em oportunidades de melhoria, se diagnosticadas e aconselhadas atempadamente, designadamente: 

- Potencial alvo para hackers (risco de sofrer um ataque cibernético); 

- Incapacidade de medir, avaliar e mitigar os riscos da segurança; 

- Falta de uma adequada estratégia de segurança de informação; 

- Inexistência de ações de sensibilização e formação sobre a temática da cibersegurança; 

- Falta de recursos para se dedicar à segurança de informação intra e interempresa. 

 

Em linha com o exposto, a empresa contratou serviços de consultoria específicos para o desenvolvimento de 

um diagnóstico estratégico que produziu um conjunto de recomendações necessárias à implementação das 

boas práticas associadas à cibersegurança. 




