
| Âmbito do SIG | 

O âmbito do SIG da BTOConcept, Unipessoal, Lda. (BTOC) é a prestação de serviços de Contabilidade, 

de Gestão Administrativa de Recursos Humanos, de Consultoria Financeira e Consultoria Fiscal.  

Segurança da informação interna da BTOC e da informação resultante da Prestação de serviços.  

 

| Política do SIG | 

Sistema Integrado de Gestão 
Âmbito & Política 

A BTOC compromete-se a prestar serviços com foco no crescimento sustentável e na satisfação dos 

requisitos dos clientes observando os critérios da ética profissional e da melhoria. 

A Gestão de Topo da BTOC assume a liderança na persecução dos objetivos estabelecidos para a  

Qualidade e para a Segurança da Informação e o compromisso de dar suporte à Política do SIG,  

disponibilizando todos os recursos necessários para garantir a boa implementação de todos os  

processos da organização. 

(continua) 
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| Política do SIG |   (continuação) 

 

Princípios: 

• Entregar aos seus clientes informação compreensiva, atempada, completa e comparável; 

• Comunicar, sensibilizar e formar continuamente todos os colaboradores da BTOC de forma a ga-

rantir uma cultura interna em conformidade com as normas legais da conduta e ética organizacio-

nais e de todas aquelas relacionadas com a Qualidade e a Segurança da Informação; 

• Cumprir, sem incidentes, as obrigações legais e ou fiscais dos clientes; 

• Implementar procedimentos adequados ao acompanhamento de incidentes de segurança e imple-

mentar processos de responsabilização para as transgressões às políticas e procedimentos internos 

do SIG; 

• Preservar, a todo o momento, a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação de 

suporte relacionada com a atividade da BTOC e abrangida pelo âmbito da certificação de todas as 

partes interessadas relevantes; 

• Gerir a informação de acordo com os pressupostos e objetivos da Política do SIG, acompanhando e 

reduzindo todas as vulnerabilidades na atividade da BTOC através de uma análise e gestão adequada 

dos riscos e seus potenciais impactos. 
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