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Objetivo da PSI 

 

A Política de Segurança da Informação da Passio Consulting, tem por objetivo a 

constituição de um entendimento comum a todos os stakeholders, que permita a 

proteção contra o uso ou acesso não-autorizado à informação, enquanto a integridade 

e a confidencialidade dessa informação são preservadas, através da adoção de 

práticas eficazes na gestão de segurança da informação.  

 

A Segurança da informação refere-se à proteção sobre a informação de uma 

determinada empresa ou pessoa, aplicando-se tanto a informação corporativa como a 

informação de caráter pessoal.  

 

A gestão de topo da Passio Consulting assume o compromisso de adotar mecanismos 

de cumprimento com os requisitos legais aplicáveis no contexto da segurança da 

Informação.  
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Âmbito da PSI 

  

A Política de Segurança da Informação da Passio Consulting destina-se a todos os 

colaboradores, estagiários e prestadores de serviços. Todos têm de estar em 

conformidade com a Política de Segurança da Informação e com os documentos 

relacionados com a Segurança da Informação e Privacidade.  

 

Os colaboradores, estagiários e prestadores de serviços, que deliberadamente violem 

esta ou outras políticas ficam sujeitos a ações disciplinares, que podem ir até à 

cessação do seu vínculo contratual e participação às autoridades judiciais das 

situações que indiciem a prática de crime. 

 

A política da segurança de informação da Passio Consulting assenta nos seguintes 

atributos: 

• Confidencialidade: garantia de que a informação está acessível apenas por 

pessoas devidamente autorizadas para o efeito;   

• Integridade: salvaguarda da exatidão da informação e que a sua manipulação 

mantém todas as características originais; 

• Disponibilidade: garantia de que utilizadores autorizados têm acesso à 

informação sempre que dela necessitam;   

• Privacidade: garantia da proteção de dados pessoais dos clientes e 

colaboradores, no que diz respeito ao direito fundamental de cada indivíduo 

de ter acesso e decidir quem deve ter acesso aos seus dados. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Autenticidade
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Princípios da PSI 

 

Todos os colaboradores, estagiários e prestadores de serviços, estão obrigados, a não 

ceder, revelar, divulgar, utilizar ou discutir, direta ou por interposta pessoa, quaisquer 

informações e/ou elementos que lhe tenham sido confiados ou que tenha tido 

conhecimento no exercício da sua atividade, designadamente o referente à 

organização, método e processos de trabalho, bem como as marcas representadas, 

produtos, identificação dos clientes e fornecedores e quaisquer pormenores de ordem 

técnica ou financeira. Segundo a PSI e para todos os efeitos legais, designadamente 

para efeitos criminais e civis, terão de manter o sigilo/confidencialidade e/ou segredo 

profissional, ficando expressamente proibidos de revelar ou utilizar informações, que 

lhe advenham de clientes da Passio Consulting, que teve ou venha a ter conhecimento 

no decurso da sua atividade laboral (profissional).   

A PSI detalha 5 (cinco) grandes áreas, onde a Passio Consulting define objetivos e 

mecanismos de controlo para cada uma das áreas: 

1. Gestão de Recursos Humanos: gestão de segurança relacionada com os recursos 

humanos e inclui formação e workshops periódicos sobre segurança. 

2. Gestão de Tecnologia e Sistemas: gestão de segurança relacionada com ativos 

lógicos (sistema de informação) e físicos (computadores, redes) e com a gestão de 

acessos a esses ativos.  

3. Gestão de Informação e Comunicação: gestão de segurança relacionada com 

acessos à informação segundo a sua classificação e também a forma como essa 

comunicação é realizada para dentro e fora da Passio Consulting.  

4. Gestão de Incidentes: gestão de incidentes de segurança e mecanismos de 

deteção e resposta a essas situações. 

5. Privacidade e Dados Pessoais: gestão da proteção de dados pessoias de quem se 

relaciona com a Passio Consulting, sejam colaboradores, clientes, fornecedores, 

candidatos, prestadores de serviços, garantindo a conformidade com os normativos 

legais em vigor e o direito de cada indivíduo em decidir quem pode ter acesso à 

sua informação e que informação poderá ser acedida. 
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Responsabilidades, Manutenção e Comunicação da PSI 

 

A PSI deverá ser comunicada a todos os colaboradores, estagiários e prestadores de 

serviço da Passio Consulting, para que a mesma seja cumprida dentro e fora da 

empresa.  

 

A responsabilidade em relação à segurança da informação deve ser comunicada na 

fase de contratação dos colaboradores, estagiários ou prestadores de serviços. Todos 

os colaboradores, estagiários e prestadores de serviços, devem ser orientados sobre 

a Política de Segurança da Informação, bem como o uso correto dos ativos de 

informação, de forma a mitigar riscos.  

 

Todos os contratos da Passio Consulting, têm Cláusula de Confidencialidade e 

Privacidade, como condição imprescindível para que a informação posso ser 

disponibilizada.  

 

A Política de Segurança da Informação é da responsabilidade da gestão de topo, 

cabendo-lhe o controlo e a avaliação da implementação da PSI. 

 

A Política de Segurança da Informação deve ser periodicamente revista, de forma a 

garantir que contínua a ser adequada à Passio Consulting. 


