
 

Boas práticas no setor da Hotelaria em conformidade com os requisitos PCI DSS – Payment 

Card Industry Data Security Standards 

  

A segurança e a proteção dos dados dos cartões bancários, bem como a dos seus titulares deve 

ser uma constante na operativa diária, no que diz respeito ao tratamento das reservas de 

alojamento e pagamentos com cartões nos estabelecimentos do setor da hotelaria. 

Através da divulgação de um conjunto de boas práticas pretende-se contribuir para a segurança 

no manuseamento destes dados e assim diminuir e evitar reclamações e fraudes. 

1. Guarda de dados 

São considerados dados de cartão, o n.º do cartão (composto por 16 dígitos), o nome do titular 

do cartão, a data de validade, os dados da banda magnética/chip, o código de segurança 

(composto por 3 dígitos no verso do cartão) e o NIP (número de identificação pessoal). 

De acordo com os requisitos PCI DSS representados pelas Marcas internacionais de cartões – 

VISA e MasterCard, o armazenamento dos dados e a sua proteção deverão respeitar o seguinte: 

Elementos 
Armazenamento permitido 

Sim/Não 

Proteção requerida 

Sim/Não 

N.º do cartão Sim Sim 

Nome do titular do cartão Sim 
Sim, se armazenado em conjunto 

com o N.º do cartão 

Data de validade Sim 
Sim, se armazenada em conjunto 

com o N.º do cartão 

Dados banda/chip Não n/a 

Código de segurança Não n/a 

NIP Não n/a 

 

Os requisitos PCI DSS determinam que os comerciantes não armazenem dados de cartão a não 

ser que absolutamente necessário para o negócio. 

Havendo a necessidade de armazenamento, como por ex. o n.º do cartão, para cobranças 

tardias, o mesmo deve ser armazenado usando mecanismos de proteção. 

O código de segurança só pode ser guardado durante o tempo em que decorre a autorização, 

ou seja, assim que se concretiza a compra deve ser eliminado. 

Considera-se, por razões de negócio, que o código de segurança pode estar guardado, de forma 

segura, até ao check out do cliente. Neste sentido, aconselha-se a que o prazo estipulado pela 

Unidade Hoteleira para o fazer deva ser objeto de aprovação interna, de forma, a que fique 

corretamente estabelecido. 

No caso de armazenamento eletrónico (email, ficheiros e bases de dados) o acesso à 

informação deve ser feito através de password com complexidade e em área de acesso limitado. 

No caso de ficheiros recebidos das entidades que realizam as reservas, a Unidade Hoteleira 

deve garantir que, após a receção dos ficheiros e o processamento ter ocorrido com sucesso, a 

informação é eliminada de forma segura. 



 

Aconselha-se ainda que as aplicações de gestão de reservas sejam certificadas com as normas 

e regras PCI, estando assim a cumprir com os requisitos de proteção de informação. 

O arquivo em formato eletrónico deve ser feito de forma protegida e mantido numa área de 

acesso limitado. A Unidade Hoteleira pode optar por armazenar o n.º do cartão no formato 6+4 

(primeiros 6 dígitos, últimos 4) ou os últimos 4 dígitos. 

A informação em papel, embora considerada menos crítica deverá ser também alvo de medidas 

de precaução. 

A informação em papel se não for estritamente necessária deve ser destruída de forma segura 

através de destruidoras de papel. 

A ser guardada, no balcão de atendimento dos clientes ou em BackOffice, deve sê-lo numa 

gaveta ou armário, de preferência, com chave. 

O arquivo em papel deve desejavelmente consistir numa sala separada, com acesso restrito e 

de acesso limitado apenas a colaboradores que efetivamente necessitem. 

Pode a Unidade Hoteleira optar por guardar a informação de cartão no formato 6+4 (primeiros 

6 dígitos, últimos 4) ou os últimos 4 dígitos, eliminando com um marcador os restantes dígitos. 

Todos os sistemas informáticos devem ser mantidos atualizados, nomeadamente os que 

contêm dados de cartão ou que têm uma exposição externa, ou seja, com acesso à internet. 

Assim, todo o sistema operativo, incluindo o antivírus, devem, sempre que possível, efetuar 

atualizações automáticas. 

A rede wireless para os clientes deve estar separada da rede wireless da Unidade Hoteleira, 

para que não existam pontos em comum entre as duas infra estruturas. 

Havendo pontos de acesso a partir da internet para que os fornecedores dos sistemas 

informáticos possam fazer manutenção remota aos sistemas, os pontos de acesso devem estar 

disponíveis apenas quando estritamente necessário, devendo mesmo existir uma cláusula 

contratual sobre esta matéria. 

Estas normas e regras devem constar de uma política interna de segurança para a guarda e 

retenção de dados que restrinja a quantidade e tempo de armazenamento dos mesmos ao 

estritamente necessário para o negócio e propósitos legais e regulatórios. 

Esta política deve estar aprovada superiormente e ser distribuída a todos os colaboradores da 

Unidade Hoteleira. 

2. No Show 

No caso de uma reserva efetuada e que posteriormente se verifique que o titular do cartão não 

compareceu ou não cancelou atempadamente a reserva, pode a Unidade Hoteleira efetuar uma 

cobrança por no-show, que equivale, na maioria dos casos, a uma noite de estadia. 

Nestes casos, a Unidade Hoteleira deverá confirmar por escrito, seja por mail, carta ou fax, ao 

titular do cartão a aceitação da reserva, juntamente com uma cópia dos termos e condições de 

reserva onde conste a política de cancelamento e no-show para que se evite o constrangimento 

do titular do cartão apresentar uma reclamação alegando que não aceitou ou que não conhece 

as regras das reservas. 

 



 

As boas práticas recomendam: 

- Que as políticas de cancelamento e no-show sejam do conhecimento do titular do cartão; 

- Escrever a designação “no-show ”no talão na área reservada à assinatura, evitando perdas 

financeiras em futuras reclamações; 

- Enviar cópia do talão e dos termos e condições de reserva para a morada ou email do titular 

do cartão. 

Estas boas práticas podem ser consultadas no Manual do comerciante. 

3. Passwords de default 

Desde dezembro de 2012 que os requisitos PCI DSS pelas marcas internacionais exigem que não 

sejam utilizadas as passwords de default, isto é, passwords inicialmente atribuídas, nas 

aplicações e sistemas que gerem as reservas de alojamento no setor da Hotelaria. 

As boas práticas na utilização gestão das passwords podem mitigar o acesso indevido a estes 

aplicativos, pelo que se aconselha: 

� Alterar as passwords de default: As passwords de default devem ser alteradas imediatamente 

aquando da instalação de equipamentos e softwares. 

� Utilizar passwords complexas: Palavras que estejam no dicionário são consideradas com nível de 

segurança baixo, pelo que se aconselha uma password com um mínimo de 8 caracteres, usando uma 

combinação de letras maiúsculas e minúsculas, algarismos e caracteres especiais. 

� Remover contas inativas. 

� Atribuir um user ID a cada utilizador: Atribuir um código de identificação único (user ID) e 

respetiva password a cada utilizador. 

� Não partilhar credenciais: As mesmas passwords não deverão ser utilizadas em várias aplicações e 

sistemas, a não ser quando estritamente necessário. 

� Alterar frequentemente as passwords: As passwords devem ser alteradas no mínimo 1 vez a cada 

90 dias. 

� Monitorizar atividades suspeitas: Monitorizar acessos não autorizados. 

� Limitar o nº de tentativas incorretas de passwords: No caso das aplicações e sistemas disporem 

da capacidade de bloquear após determinado nº de tentativas incorretas, a mesma deve ser ativada. 

� Utilizar os privilégios mínimos: Cada utilizador deve ter apenas acesso às aplicações estritamente 

necessárias para o desempenho da sua atividade. 

 

A Unidade Hoteleira declara que tomou conhecimento das boas práticas descritas neste 

documento e que atuará em conformidade com as mesmas: 

NIPC: ________________________________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________________ 

Data: ________________________________________________________________________ 

 

Agradecemos a colaboração prestada 

Caixa Geral de Depósitos 


