POLÍTICA DA QUALIDADE
Timestamp - Sistemas de Informação
Missão
A Timestamp - Sistemas de Informação, S.A. é uma empresa de consultoria em Sistemas de Informação,
apostada na liderança tecnológica, fundamentada na qualidade, na certificação e na formação contínuas
dos seus colaboradores, também presentes no desenvolvimento e prestação dos serviços inovadores que
disponibilizamos nos mercados nacional e internacional.
Queremos construir, fazer crescer e rentabilizar uma rede de competências onde os talentos se possam
desenvolver e inovar, ao serviço dos nossos clientes num ambiente de respeito mútuo pelos nossos
parceiros e fundada na atitude positiva dos nossos colaboradores.
Princípios Orientadores da Empresa
A Timestamp assume-se como uma organização profundamente comprometida com a comunidade onde
está inserida, e nesse sentido a sua ação visa ser um contributo para o desenvolvimento económico e
social.
A Timestamp é uma empresa da Era Digital que privilegia a integridade, o respeito e a dignidade no
relacionamento e na atuação com os seus clientes e colaboradores, o cumprimento dos requisitos
regulamentares e legais aplicáveis à atividade bem como a Norma NP EN ISO 9001 visando a melhoria
contínua da eficácia do sistema de gestão a qualidade.
Visando inovar e criar qualidade em todas as soluções que desenvolve, a Timestamp constitui-se como
uma equipa de Talentos Humanos que contribuem individualmente, e no todo, para o sucesso do seu
projeto e do nosso negócio.
Na Timestamp os clientes são o centro do nosso universo, é por eles e para eles que existimos, que
criamos soluções flexíveis e à medida, que garantem o aproveitamento integral do potencial que as
tecnologias de informação e comunicação disponibilizam atualmente.
Empenhados na materialização e construção da Idade do Conhecimento, a Timestamp gerou um
ecossistema de competências, talentos e tecnologias ligados em rede, cuja atuação se norteia pela
rentabilidade como factor de investimento, desenvolvimento e sucesso coletivos, sempre ao seu dispor.

POLÍTICA DA QUALIDADE
Timestamp:BIW
Missão
A timestamp:biw, como organização orientada para a oferta de soluções tecnológicas de
acompanhamento estratégico, soluções analíticas e infraestruturas de informação de gestão, tem como
missão:
Construir, fazer crescer e rentabilizar uma rede de competências onde os talentos se possam desenvolver
e inovar, ao serviço dos nossos clientes num ambiente de respeito mútuo pelos nossos parceiros e
fundada na atitude positiva dos nossos colaboradores.
Comprometemo-nos em cumprir os requisitos da Norma NP EN ISO 9001, assim como os regulamentares
e legais aplicáveis à nossa atividade.
Princípios Orientadores da Empresa
A timestamp:biw afirma-se no mercado como uma empresa especializada em soluções tecnológicas de
Inteligência e Conhecimento, através de projetos inovadores para os seus clientes, seguindo uma política
de excelência e credibilidade.
A política de excelência e credibilidade da timestamp:biw é garantida pela sistemática melhoria do seu
Sistema de Gestão da Qualidade.

