POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A Administração da GADSA considerou como essencial a implementação do Sistema de
Gestão da Segurança da Informação (GSI), imposto como uma necessidade para competir e
melhorar no futuro. Além disso, a legislação atual é clara com o tema Segurança da informação,
desde a estrutura legal da proteção de dados até aos requisitos específicos dos prestadores de
serviços. Como compromisso, a GADSA apresenta a sua política com medidas apropriadas que
garantem a implementação do GSI com base na norma internacional ISO 27001:
Garantir um nível adequado de Segurança da Informação gerido pela GADSA, fornecendo
aos parceiros e colaboradores transparência, confiança, integridade e serviços para
atender às suas necessidades com eficiência;
Garantir que o GSI é melhorado continuamente tendo em conta os requisitos da norma;
Identificar os riscos e oportunidades que ameaçam os ativos de processamento de
informações, que serão permanentemente avaliados, controlados e, se possível,
reduzidos.
Os procedimentos foram definidos e estão presentes em todos os níveis da organização,
para atingir os seguintes objetivos:
Assegurar a conformidade do GSI com a norma ISO 27001
Assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade de informações, serviços e
infraestruturas, tanto em circunstâncias normais de funcionamento como em situações
excecionais.
Minimizar o número de incidentes de segurança e assegurar que os seus tempos de
resolução definidos sejam cumpridos
Assegurar que todos os colaboradores estejam cientes das políticas e procedimentos de
segurança da informação
Assegurar que os processos e políticas de segurança da informação estão em
conformidade com os requisitos das leis ou regulamentos relevantes
Assegurar o cumprimento dos requisitos de segurança da informação pelos fornecedores.
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Permitindo uma melhoria contínua do Sistema Integrado, melhoria de desempenho do nível de
serviços na Segurança da Informação (ISO 27001), garantindo que o Sistema de Gestão de
Segurança da Informação (GSI) esteja sempre alinhado com os objetivos da GADSA.

A Administração da GADSA entende que um alto nível de qualidade de segurança deve,
portanto, ser garantido de forma permanente e equilibrada, para evitar a materialização
de riscos inerentes, mitigar ou limitar possíveis danos e garantir que o negócio opere
conforme planeado.

Camarate, 09 de abril de 2021
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