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INTEGRITY RECONHECIDA COMO PCI QSA (QUALIFIED SECURITY 

ASSESSOR) 

Primeira empresa portuguesa a obter certificação QSA que assegura 

a segurança dos dados de cartões de pagamento 

INTEGRITY lança uma Plataforma de Gestão PCI-DSS e oferta de 

serviços integrados 

 

Lisboa, 29 de setembro de 2020 - A INTEGRITY, empresa portuguesa que fornece 

serviços inovadores de Segurança da Informação em Auditoria e Consultoria em 

todo o mundo, anuncia a obtenção da certificação de Qualified Security 

Assessor (QSA), de acordo com o padrão internacional PCI-DSS.  

 

Para dar apoio a esta certificação, a INTEGRITY destaca-se ainda no mercado 

com uma oferta que vai além da regular auditoria QSA, fornecendo um 

conjunto contínuo e estruturado de serviços integrados numa plataforma de 

gestão PCI-DSS. 

 

A INTEGRITY é assim a primeira empresa de origem portuguesa apta a realizar 

auditorias independentes aos processos de empresas que envolvam transações 

com cartões de pagamento, e necessitem de estar em conformidade com o 

padrão de segurança PCI-DSS. 

 



	 	 					

A certificação foi emitida pelo PCI Security Standards Council, entidade 

independente formada em 2006 pelos principais Sistemas de Pagamentos 

Internacionais (Visa, MasterCard, Discover, JCB e American Express), igualmente 

responsável pelo desenvolvimento e gestão do PCI-DSS o Standard de 

Segurança do PCI. 

 

O PCI-DSS, representa um padrão de segurança com requisitos operacionais e 

técnicos, desenhados para garantir um ambiente seguro a qualquer indivíduo 

ou entidade que processe, armazene, ou transmita dados provenientes de 

cartões de pagamento. 

 

A INTEGRITY reforça assim a sua oferta com serviços de auditoria e segurança 

PCI QSA, que visam garantir um ambiente seguro a qualquer 

indivíduo/entidade, que processe, armazene ou transmita dados provenientes 

de cartões de pagamento, em conformidade com o standard PCI-DSS. 

 

Com o DSS Manager, as empresas terão uma visão completa de todas as 

tarefas necessárias a realizar ao longo do tempo, de forma a manter a 

conformidade PCI-DSS e evitar surpresas quando a auditoria ocorrer. 

 

“Além do importante reconhecimento que representa ao nível da área da 

conformidade, esta certificação atua ainda como garantia de excelência para 

os nossos clientes, no que diz respeito aos serviços PCI QSA prestados”, refere 

Rui Shantilal, Managing Partner da INTEGRITY. “É crucial para as empresas 

permanecer em conformidade com o padrão PCI, uma vez que a validação 

continua da conformidade previne a ocorrência de roubos e violações de 

dados das partes envolvidas no processo, salvaguardando os consumidores e os 



	 	 					

próprios negócios contra problemas que afetam negativamente ambas as 

partes”, acrescenta. 

 

Mais informações: www.dssmanager.com 

 

 

Sobre a INTEGRITY (https://www.integrity.pt/):  

A INTEGRITY é uma empresa portuguesa certificada ISO 27001 e membro CREST, 

que atua e fornece serviços inovadores de Segurança da Informação nas áreas 

de Auditoria e Consultoria. Conta com uma experiência de 10 anos, e opera em 

todo o mundo graças ao fornecimento de serviços de valor agregado em 

Cibersegurança, que combinam a sua experiência e tecnologia proprietária 

para reduzir, de forma consistente e eficaz, o risco cibernético dos seus clientes. 

As gamas de serviços abrangentes incluem Testes de Intrusão Persistentes, ISO 

27001, PCI-DSS e soluções de gestão de risco a terceiros, suportadas pelas suas 

plataformas - IntegrityGRC e VulnManager. 

 

Contactos: 

 

INTEGRITY, SA 

Portugal             

Edifício Atrium Saldanha 

Praça Duque de Saldanha,  

nº 1, 2º andar 

1050-094, Lisboa | Portugal 

T: +351 21 33 03 740 

E: info@integrity.pt 

United Kingdom 

Suite 4B  

43 Berkeley Square 

Mayfair, Westminster  

London, W1J 5FJ | U.K. 

España 

Calle Cronos 63, 4ª 

planta Oficina 2 

28037, Madrid | España 

T: +34 91 376 88 20 
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