Política da Segurança da Informação
A Administração da Warpcom está empenhada e assume o seu compromisso para com a Segurança
da Informação perante os seus Clientes, Colaboradores, Parceiros e restantes partes interessadas.
Assim, a presente Política constitui o pilar básico para o tratamento seguro da informação e descreve
os princípios gerais que devem ser aplicados na Warpcom, enquadrando os seguintes objetivos:
•

Trabalhar ativamente na prossecução dos níveis de segurança que permitam cumprir os
princípios de Confidencialidade, Disponibilidade e Integridade;

•

Estabelecer o Statement of Applicability (SoA), aplicando os controlos adequados aos riscos
a que a Warpcom e seus ativos estão expostos;

•

Atribuir à Comissão de Segurança da Informação a autoridade e os recursos necessários,
para que esta defina e crie as orientações adequadas a uma correta segurança dos ativos de
informação identificados pela Warpcom, garantindo a aplicação operacional do SoA;

•

Sensibilizar os colaboradores e fornecedores para a importância do seu contributo no
alcançar destes objetivos;

•

Garantir os recursos e condições físicas que permitam que a segurança da informação seja
plena no âmbito do Sistema de Gestão de Segurança da Informação;

•

Identificar, controlar e cumprir os requisitos legais e regulamentares aplicáveis à Warpcom;

•

Estabelecer, manter e testar um plano que lhe permita, em caso de falha, manter a
continuidade dos serviços e sistemas considerados críticos num determinado período de
tempo definido;

•

Definir uma metodologia que permita identificar, investigar e controlar/comunicar incidentes
de segurança da informação e minimizar o seu impacto e recorrência;

•

Manter, adequar e melhorar a presente politica e todas as regras e documentos que
suportam este sistema de forma a estarem concordantes com o contexto interno, externo e
tecnológico da Warpcom e consequentes riscos identificados;

Esta Politica é divulgada a todos os Colaboradores, Fornecedores e restantes partes interessadas por
forma a garantir:
•

A consciencialização da importância e relevância que a segurança da informação possui;

•

Que não existe falha na comunicação que impeça a implementação da presente politica e
eventual alegação de desconhecimento da mesma.
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