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Requisito de 
cibersegurança 

Descrição Porque é importante 

1. Proteção de ativos e 
configuração de sistemas 

Os dados do Barclays e os ativos ou sistemas que os armazenam ou 
processam devem estar protegidos contra adulteração física, perda, 
danos ou apropriação e contra configuração ou alterações 
inadequadas. 

Se este princípio não for implementado, os dados do Barclays 
incorretamente protegidos podem ficar comprometidos, o que pode 
resultar em sanções legais e regulamentares ou em danos para a 
reputação.   Além disso, os serviços podem tornar-se vulneráveis a 
problemas de segurança o que pode comprometer os dados do 
Barclays, provocar perda de serviços ou permitir outras atividades 
maliciosas. 

2. Gestão de alterações e patch Os dados do Barclays e os sistemas para o seu armazenamento ou 
processamento devem estar protegidos contra alterações 
inadequadas que possam comprometer a sua disponibilidade ou 
integridade. 

Se este princípio não for implementado, os serviços podem tornar-se 
vulneráveis a problemas de segurança o que pode comprometer os 
dados do consumidor, provocar perda de serviços ou permitir outras 
atividades maliciosas.  

3. Computação em 
nuvem/Internet 

Os dados do Barclays armazenados na nuvem ou numa ligação à 
Internet destinada ao público devem estar adequadamente 
protegidos através de controlos adequados para impedir a fuga de 
dados. 

Se este princípio não for implementado, os dados do Barclays 
incorretamente protegidos podem ficar comprometidos, o que pode 
resultar em sanções legais e regulamentares ou em danos para a 
reputação.  

4. Gestão do risco de 
cibersegurança 

Os dados do Barclays e as infraestruturas essenciais devem estar 
adequadamente protegidos através de pessoas, processos e 
controlos tecnológicos adequados para impedir a perturbação dos 
serviços e a perda de dados após ataques cibernéticos. 

Se este princípio não for implementado, pode ser divulgada 
informação sensível do Barclays e/ou poderá ocorrer perda de 
serviços que resulte em sanções legais e regulamentares ou em 
danos para a reputação. 

5. Proteção contra malware Devem ser implementados controlos e ferramentas anti-malware 
para conferir proteção adequada contra software malicioso, como 
vírus e outras formas de malware. 

Se este princípio não for implementado, pode ser divulgada 
informação sensível do Barclays que resulte em sanções legais e 
regulamentares ou em danos para a reputação.  

6. Segurança de rede Todas as redes externas e internas que fazem parte do serviço 
devem ser identificadas e ter as proteções adequadas para se 
defenderem contra ataques efetuados através das mesmas. 

Se este princípio não for implementado, as redes externas ou 
internas podem ser sabotadas por invasores a fim de obterem acesso 
aos serviços e dados que estas contêm. 
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Requisito de 
cibersegurança 

Descrição Porque é importante 

7. Desenvolvimento seguro Devem ser concebidos e desenvolvidos serviços e sistemas, incluindo 
aplicações móveis, para mitigar e proteger contra vulnerabilidades e 
ameaças à sua segurança. 

Se este princípio não for implementado, os serviços podem tornar-se 
vulneráveis a problemas de segurança o que pode comprometer os 
dados do consumidor, provocar perda de serviços ou permitir outras 
atividades maliciosas. 

8. Avaliação de segurança Os sistemas e serviços devem ser testados de forma independente e 
rigorosa relativamente a vulnerabilidades. 

Se este princípio não for implementado, pode ser divulgada 
informação do Barclays e/ou poderá ocorrer perda de serviços que 
resulte em sanções legais e regulamentares ou em danos para a 
reputação.  

9. Monitorização de sistemas Deve estar implementada a monitorização, auditoria e registo de 
sistemas para detetar atividade maliciosa ou inadequada. 

Se este princípio não for implementado, os fornecedores não 
poderão detetar nem responder à utilização inadequada ou maliciosa 
dos seus serviços ou dados num período de tempo razoável. 

10. Espaço Dedicado do Banco Para serviços fornecidos que requeiram Espaço Dedicado do Banco 
(EDB) formal, devem ser implementados EDB específicos físicos e 
requisitos técnicos. (Plano 7 do contrato que irá confirmar se um 
EDB é um requisito para o serviço). 

Se este princípio não for implementado, poderão não ser 
implementados controlos técnicos e físicos, originando atrasos e 
perturbações de serviço ou violações de cibersegurança. 

11. Criptografia Os dados do Barclays e os dados confidenciais devem ser 
encriptados. 

Se este princípio não for implementado, poderão não ser 
implementados controlos técnicos e físicos, originando atrasos e 
perturbações de serviço ou violações de cibersegurança. 
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1. Proteção de ativos – Requisitos mínimos de controlo 

Área de 
controlo 

Designação do 
controlo 

Descrição do controlo 

Gestão de ativos de 
TI 

Inventário Deve ser implementado um inventário de todos os ativos de TI e deve realizar-se pelo menos um teste anualmente para validar se 
o inventário de TI se encontra atualizado, completo e rigoroso. 

Gestão de ativos de 
TI 

Proteção física 
durante o transporte 

Todo o hardware de TI deve estar sempre fisicamente protegido durante o transporte. 

Gestão de ativos de 
TI 

Suporte de dados de 
cópias de segurança 

Todos os suportes de dados de cópias de segurança e arquivo que contenham informação do Barclays utilizados para fornecer 
serviços devem ser encriptados e guardados em áreas de armazenamento seguras e com ambiente controlado detidas, operadas 
ou contratadas para o efeito pelo fornecedor e de acordo com a Classificação de informação e Plano de Manuseamento.  

Gestão de ativos de 
TI 

Eliminação de 
dados/suportes de 
dados seguros 

Os dados/informação confidencial do Barclays que sejam impressos/escritos em papel devem ser destruídos de forma segura 
logo que deixem de ser necessários. Os dados em suportes de dados que deixem de ser necessários devem ser apagados de 
forma segura, de modo a que a informação não possa ser recuperada 

Gestão de ativos de 
TI 

Informática móvel A utilização de informática móvel deve ser sempre configurada de forma segura, de acordo com a política de utilização de 
dispositivos móveis e os procedimentos da empresa para prevenir a fuga e a utilização incorreta de dados. 
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2. Gestão de alterações e patch – Requisitos mínimos de controlo 

Área de 
controlo 

Designação do 
controlo 

Descrição do controlo 

Gestão de alterações 
e patch 

Gestão de alterações Todas as alterações essenciais de TI anteriores à implementação devem ser registadas, testadas e aprovadas através de um 
processo de gestão de alterações aprovado e consistente para prevenir qualquer perturbação nos serviços ou violações de 
segurança. 

Gestão de alterações 
e patch 

Soluções de 
emergência 

O fornecedor deve garantir que são implementadas soluções de emergência quando disponíveis e aprovadas, exceto se tal 
introduzir riscos empresariais mais elevados.  Os sistemas do fornecedor que, por alguma razão, não possam ser atualizados, 
devem ter medidas de segurança instaladas para proteger integralmente o sistema vulnerável. Todas as alterações devem ser 
realizadas de acordo com o processo de gestão de alterações do fornecedor. 

Gestão de alterações 
e patch 

Gestão de patch • O fornecedor deve desenvolver e implementar uma estratégia de gestão de patch que seja suportada por controlos de 
gestão e por procedimentos de gestão de patch e documentação operacional. O fornecedor deve desenvolver e 
implementar uma estratégia de gestão de patch que seja suportada por controlos de gestão e por procedimentos de 
gestão de patch e documentação operacional. 

• Logo que fiquem disponíveis, os patches de segurança de TI e as atualizações de vulnerabilidades de segurança devem 
ser instalados através de um processo aprovado de forma atempada, a fim de prevenir violações de segurança. Os 
sistemas de fornecedores que, por alguma razão, não possam ser atualizados, devem ter medidas de segurança 
instaladas para proteger o sistema vulnerável.  Todas as alterações devem ser realizadas de acordo com o processo de 
gestão de alterações aprovado do fornecedor. 

• As aplicações open source devem ser verificadas relativamente a vulnerabilidades restantes. 
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3. Informática em nuvem e Internet – Requisitos mínimos de controlo 

Área de 
controlo 

Designação do 
controlo 

Descrição do controlo 

Informática em 
nuvem 

Informática em 
nuvem 

Toda a utilização de informática em nuvem usada como parte do serviço para o Barclays deve ser aprovada pelo Barclays e os 
controlos para proteger os dados e o serviço devem ser equivalentes ao perfil de risco para prevenir fugas de dados e violações 
cibernéticas. 

Informática em 
nuvem 

Informática em 
nuvem 

• Os ativos devem localizar-se em países/locais autorizados, incluindo os locais de recuperação de desastre. 

• A informação sobre ativos deve ser capturada, incluindo os sistemas virtuais para fornecer serviços em nuvem. Os ativos 
devem ser protegidos com requisitos de DLP, antivírus, HIDS, NIDS, encriptação HD, controlos criptográficos. Deve ser 
implementado um acordo formal prévio para a transferência de dados para ambientes em nuvem, armazenamento 
portátil, etc., para todos os dados classificados e inventários de dados. 

• Suporte de dados de cópias de segurança – devem ser encriptados. As chaves de encriptação devem ser colocadas em 
segurança e com acesso restrito 

• Todos os controlos relacionados com serviços em nuvem devem ser debatidos e acordados com o Barclays. 
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4. Gestão do risco de cibersegurança – Requisitos mínimos de controlo 

Área de 
controlo 

Designação do 
controlo 

Descrição do controlo 

Gestão do risco de 
cibersegurança 

Avaliação do risco 
cibernético 

O perfil de risco de cibersegurança para as operações, ativos e indivíduos da organização deve ser compreendido: 

• avaliando as vulnerabilidades dos ativos; 

• identificando as ameaças internas e externas; 

• avaliando os potenciais impactos para os negócios. 

Os riscos e ameaças devem ser identificados, priorizados e devem ser tomadas as medidas adequadas para a sua mitigação. O 
fornecedor deverá efetuar avaliações de risco regulares relativamente à segurança de informação (e, em qualquer caso, num 
período não inferior a 12 meses) e deverá implementar estes controlos e tomar estas medidas, conforme necessário, para mitigar 
os riscos identificados.  Se for identificado um risco substancial que possa afetar adversamente a reputação ou o serviço fornecido 
pelo Barclays, o fornecedor deve informar o Barclays num prazo de 24 horas. 

Gestão do risco de 
cibersegurança 

Governança da 
cibersegurança 

Deve estar implementada uma governança da cibersegurança adequada garantindo que: 

• Existe um especialista em informática/divisão de cibersegurança que tenha a responsabilidade de integrar a informação 
sobre segurança de forma consistente nos negócios do fornecedor 

• As políticas, procedimentos e processos para gerir e monitorizar os requisitos regulamentares, legais, de risco 
cibernético, ambientais e operacionais são compreendidos, documentados e implementados e aprovados anualmente 
pela Direção 

• O fornecedor deve garantir que o estado de segurança da informação de ambientes de TI críticos (incluindo sistemas de 
fornecedores), aplicações, instalações de computadores, redes e atividades de desenvolvimento de sistemas que 
suportam os serviços devem ser sujeitos a auditorias/revisões rigorosas e regulares conduzidas por uma divisão 
independente na organização do fornecedor. Se for identificada uma vulnerabilidade substancial que possa afetar 
adversamente a reputação ou o serviço fornecido pelo Barclays, o fornecedor deve informar o Barclays num prazo de 24 
horas. 

Gestão do risco de 
cibersegurança 

Cargos e 
responsabilidades 

• O fornecedor deve medir, rever e documentar a sua conformidade com este plano regularmente e, nunca, em 
circunstância alguma, num período inferior a uma vez por ano durante o seu termo. No mínimo, o fornecedor deve 
preencher de forma pronta e rigorosa o questionário fornecido pelo Barclays, devendo devolvê-lo no prazo de 20 dias 
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úteis. 

• Sem prejuízo para os outros direitos e soluções do Barclays, o Barclays poderá avaliar relativamente ao risco qualquer 
falta de conformidade reportada pelo fornecedor ao Barclays e poderá atribuir um período de tempo no qual o 
fornecedor deve implementar qualquer medida de resolução razoavelmente exigida. 

Gestão do risco de 
cibersegurança 

Resposta a 
incidentes 

Os incidentes de segurança e violações de dados devem ser respondidos e reportados ao Barclays de imediato, bem como o seu 
progresso e medidas de resolução. Deve ser estabelecido um processo de resposta a incidentes para tratar e reportar de forma 
atempada as intrusões que envolvam dados do Barclays e/ou serviços utilizados pelo Barclays. O referido deve também incluir 
uma abordagem adequada para investigações forenses 

Gestão do risco de 
cibersegurança 

Formação em 
consciencialização 

Material de formação adequado, incluindo consciencialização sobre cibersegurança, e garantir que todos os funcionários 
relevantes recebem a formação adequada para executar as suas funções e responsabilidades. 
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5. Proteção contra malware – Requisitos mínimos de controlo 

Área de 
controlo 

Designação do 
controlo 

Descrição do controlo 

Proteção contra 
malware 

Proteção contra 
malware 

Deve ser sempre aplicada a proteção contra malware mais atualizada a todos os ativos de TI utilizados de modo fornecer o serviço 
e a prevenir perturbações de serviço ou violações de segurança. 

• O fornecedor deve estabelecer e manter uma proteção atualizada contra código malicioso/malware, de acordo com as 
Boas Práticas da Indústria. 

• O fornecedor deve proteger-se contra a transferência de código malicioso para os sistemas do Barclays, os clientes do 
Barclays e terceiros que utilizem os sistemas do Barclays ou os sistemas do fornecedor utilizando os métodos padrão 
atuais da indústria. 
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6. Segurança de rede – Requisitos mínimos de controlo 

Área de 
controlo 

Designação do 
controlo 

Descrição do controlo 

Segurança de rede Ligações externas • O fornecedor deve garantir que a sua rede será concebida e implementada de modo a ter a capacidade para lidar com os 
níveis de tráfego atuais e previstos e deve ser protegida utilizando todos os controlos de segurança integrados 
disponíveis. 

• O fornecedor deve garantir que a sua rede relacionada com o fornecimento de serviços será suportada por diagramas 
rigorosos e atualizados, que incluam todos os componentes do sistema e interfaces para outros sistemas, e suportada 
por requisitos e procedimentos de controlo documentados. 

• Todas as ligações externas à rede devem ser documentadas, encaminhadas por uma firewall e verificadas e aprovadas 
antes de as ligações serem estabelecidas para prevenir violações na segurança de dados 

Segurança de rede Acesso sem fios Todos os acessos sem fios à rede devem estar sujeitos a protocolos de autorização, autenticação, segregação e encriptação, por 
ex. WPA2 para prevenir violações de segurança. 

Quaisquer ligações sem fios serão permitidas apenas a partir de localizações do fornecedor e devem ser aprovadas pelo Barclays. 

Segurança de rede Firewalls • O fornecedor deverá garantir que todas as redes não detidas ou geridas pelo fornecedor são encaminhadas através de 
uma firewall, antes de ser concedido aceso à rede do fornecedor. 

• As firewalls devem assegurar ligações seguras entre os sistemas internos e externos e deverão ser configuradas de modo 
a permitir apenas a passagem do tráfego necessário. As configurações das firewalls devem ser regularmente revistas 
com a finalidade de remover regras redundantes ou inadequadas e aprovações aplicáveis disponíveis para evidência.  

Segurança de rede Deteção/prevenção 
de intrusões 

Devem ser adotadas ferramentas de deteção e prevenção de intrusões em todos os locais adequados na rede e os resultados 
devem ser monitorizados em conformidade, com o intuito de detetar violações de cibersegurança, incluindo Ameaças Avançadas 
Persistentes (AAP). 

Segurança de rede Denial of Service 
Distribuído (DoSD) 

Deve ser implementada uma abordagem de defesa aprofundada na rede e nos principais sistemas para uma proteção contínua 
contra interrupções de serviços devido a ataques cibernéticos. Incluem-se ataques de Denial of Service (DoS) e Denial of Service 
Distribuído (DoSD). 
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7. Desenvolvimento seguro – Requisitos mínimos de controlo 

Área de 
controlo 

Designação do 
controlo 

Descrição do controlo 

Desenvolvimento 
seguro 

Metodologia de 
desenvolvimento 
seguro 

Todos os desenvolvimentos devem ser sempre realizados de acordo com uma Metodologia de desenvolvimento de sistemas 
aprovada e documentada.  Devem ser implementadas e adotadas normas de codificação segura de acordo com as Boas Práticas 
da Indústria a fim de prevenir vulnerabilidades de segurança e interrupções de serviço. O código para a defesa contra 
vulnerabilidades bem conhecidas possíveis. 

Desenvolvimento 
seguro 

Segregação de 
ambientes 

O desenvolvimento/criação de todos os sistemas deve ser sempre realizado num ambiente de não produção e a segregação de 
deveres deve ser sempre realizada de modo a prevenir fugas de dados e modificação/eliminação acidental de dados. Não devem 
existir dados dinâmicos em teste, exceto se previamente acordado pelo Barclays. 

Desenvolvimento 
seguro 

Dados dinâmicos em 
ambientes de não 
produção 

O fornecedor deverá garantir que os dados dinâmicos (incluindo dados pessoais) não serão utilizados em ambientes de não 
produção sem a aprovação e acordo prévio por escrito do Barclays em relação aos controlos a ser implementados para a proteção 
desses dados dinâmicos. Nos casos em que são utilizados dados dinâmicos em ambientes de não produção, o fornecedor deverá 
garantir que este ambiente deve ser seguro em igual medida ao ambiente de produção após a aprovação do proprietário dos 
dados do Barclays. 

Desenvolvimento 
seguro 

Práticas de 
codificação segura 

O fornecedor deverá garantir práticas de desenvolvimento seguras para si próprio e para quaisquer subcontratados, incluindo a 
definição e teste de requisitos de segurança. Estas práticas deverão ser integralmente documentadas. 

Desenvolvimento 
seguro 

Segregação de 
deveres 

O fornecedor deverá garantir que se encontra implementada a segregação de deveres para o desenvolvimento de sistemas, 
incluindo garantir que os programadores de sistemas não têm acesso ao ambiente dinâmico, exceto em casos de emergência em 
que este acesso estivesse protegido com controlos adequados como procedimentos de acesso rápido. Estas atividades, nestas 
circunstâncias, deverão ser registadas e sujeitas a revisão independente. 

Desenvolvimento 
seguro 

Garantia de 
qualidade 

A função de garantia da qualidade deve verificar se todas as atividades de segurança foram incorporadas no processo de 
desenvolvimento do sistema para impedir interrupções de serviços e vulnerabilidades de segurança. 
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8. Avaliação de segurança – Requisitos mínimos de controlo 

Área de 
controlo 

Designação do 
controlo 

Descrição do controlo 

Avaliação de 
segurança 

Teste de penetração • O fornecedor deve adjudicar uma avaliação de segurança de TI/teste de penetração independente da infraestrutura de 
TI, incluindo locais de recuperação de desastre.  Tal deve ser efetuado pelo menos anualmente para identificar 
vulnerabilidades que poderiam ser exploradas para violar a privacidade dos dados do Barclays através de ataques 
cibernéticos.  Todas as vulnerabilidades devem ser priorizadas e acompanhadas até à sua resolução. O teste deve ser 
efetuado de acordo com as Boas Práticas da Indústria e por um Prestador de serviços de avaliação de segurança 
reconhecido. 

• O fornecedor deverá informar e acordar o âmbito da avaliação de segurança com o Barclays e testar atividades, em 
particular a data/hora de início e fim, de modo a prever quaisquer eventos suscitados pelos sistemas de monitorização 
do Barclays. Além disso, para prevenir perturbações em atividades críticas do Barclays, como relatórios financeiros de 
final de ano, etc. 

• o Barclays e/ou os seus agentes deverão ter o direito de realizar uma avaliação de segurança dos sistemas do 
fornecedor sujeita a aviso por escrito de 20 dias úteis do Barclays ao fornecedor. A frequência, âmbito e métodos 
utilizados para realizar a avaliação de segurança serão comunicados ao fornecedor num prazo de 15 dias úteis antes do 
início da avaliação de segurança.  

• Todos e quaisquer problemas que o fornecedor tenha decido arriscar aceitar devem ser comunicados e acordados com 
o Barclays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação de segurança significa testes realizados aos sistemas do fornecedor com a finalidade de: 
a) identificar problemas de design e/ou funcionalidade em aplicações ou infraestruturas; 
b) procurar debilidades em aplicações, perímetros de redes ou outros elementos de infraestruturas, bem como debilidades no processo ou nas medidas preventivas 

técnicas; 
c) identificar potenciais vulnerabilidades que possam resultar de uma configuração deficiente ou inadequada de sistemas, falhas conhecidas e/ou desconhecidas em 

hardware e software, incluindo, entre outras, os seguintes exemplos de teste de infraestruturas e aplicações que poderiam expor o fornecedor e o Barclays a riscos 
resultantes de atividades maliciosas; 

i. entradas invalidadas ou não verificadas;  
ii. controlo do acesso danificado;  
iii. autenticação e gestão de sessão danificadas;  
iv. falhas de scripting entre sites (XXS);  
v.  
vi. capacidade de memória intermédia excedida;  
vii. falhas de injeção;  
viii. processamento de erros inadequado;  
ix. armazenamento não seguro;  
x. denial of service;  
xi. gestão de configuração não segura;  
xii. utilização correta de SSL/TLS;  
xiii. utilização correta de encriptação; e  
xiv. fiabilidade e teste de antivírus. 

Esta avaliação integrará normalmente atividades também habitualmente designadas teste de penetração. 
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9. Configuração do sistema – Requisitos mínimos de controlo 

Área de 
controlo 

Designação 
do controlo 

Descrição do controlo 

Configuração do 
sistema 

Hora do sistema Todos os dispositivos e sistemas devem ter sempre horas corretas e consistentes para prevenir erros no sistema e também 
para garantir que as atividades podem ser investigadas por via forense. 

Mecanismo aceitável para garantir uma hora consistente que cumpra o rigor forense. Por exemplo, recomendamos que 
sincronizem para 3 ou 4 servidores NTP stratum 2 e retirem a média ou sincronizem com 2 servidores stratum 1 aprovados. 

Configuração do 
sistema 

Acesso remoto Todo o acesso remoto a sistemas deve ser autorizado e aprovado pelo Barclays antes de ser estabelecido acesso para 
prevenir violações na segurança de dados. O acesso remoto deve ser efetuado através de autenticação multi-fator. A 
atividade do utilizador deve ser registada e sujeita a revisão independente. 

  

Configuração do 
sistema 

Construção segura Os sistemas anfitrião e os dispositivos de rede que fazem parte dos sistemas do fornecedor devem ser configurados para 
funcionar de acordo com as Boas Práticas da Indústria, especificações aplicáveis e requisitos de funcionalidade para prevenir 
que sejam aplicadas atualizações não autorizadas e incorretas a estes sistemas e dispositivos de rede. 
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10. Monitorização do sistema – Requisitos mínimos de controlo 

Área de 
controlo 

Designação do 
controlo 

Descrição do controlo 

Monitorização do 
sistema 

Gestão de registos Todos os sistemas críticos, incluindo aplicações chave, devem ser definidos para registar eventos chave. Os registos devem ser 
centralizados, protegidos corretamente e mantidos durante um período mínimo de 12 meses. Os principais eventos devem ser 
aqueles que têm o potencial de ter impacto na confidencialidade, integridade e disponibilidade do serviço para o Barclays e que 
podem auxiliar na identificação ou investigação de incidentes substanciais e/ou violações de direitos de acesso que tenham 
ocorrido relativamente aos sistemas do fornecedor.  

O fornecedor deve informar o Barclays sobre incidentes graves, como a perda de dados de clientes ou uma exposição ao risco 
grave do sistema. Existem requisitos regulamentares para reportar uma violação.  

O fornecedor deve registar e monitorizar, no mínimo, os seguintes aspetos: 

i. identificação do utilizador; 

ii. tipo de evento; 

iii. data e hora; 

iv. indicação de sucesso ou falha; 

v. origem do evento; 

vi. identidade ou nome dos dados afetados, do componente do sistema ou do recurso. 

vii. Atividades do administrador 

Monitorização do 
sistema 

Análise de registos Os registos devem ser analisados relativamente a violações de cibersegurança/atividade fraudulenta que devem estar em 
sincronia com o NTP. Os dados do evento devem ser reunidos e correlacionados a partir de diversas fontes e sensores. Os 
eventos detetados devem ser analisados para compreender os alvos do ataque e os seus métodos. Após a identificação de 
quaisquer incidentes substanciais e/ou violações de direitos de acesso, deve garantir-se que é seguido o Processo de gestão de 
incidentes. 

 
  



Versão 6.0, julho de 2015 

 

11. Direito de inspeção – Requisitos mínimos de controlo 

Área de 
controlo 

Designação 
do controlo 

Descrição do controlo 

Direito de inspeção Direito de inspeção 
do Barclays 

O Barclays pode, após avisar previamente por escrito num período não inferior a 10 dias úteis, realizar uma análise de 
segurança a qualquer local utilizado por ou que seja necessário ser utilizado pelo fornecedor ou os seus subcontratados 
para desenvolver, testar, melhorar, manter ou operar os sistemas do fornecedor utilizados no fornecimento ou 
recuperação de serviços, de modo a rever a conformidade do fornecedor para com as suas obrigações.  O Barclays pode 
também realizar uma inspeção imediatamente após um incidente de segurança.  

Qualquer não conformidade identificada pelo Barclays durante uma inspeção deve ser avaliada relativamente ao risco pelo 
Barclays e o Barclays deverá especificar um período de tempo no qual o fornecedor deverá levar a cabo quaisquer medidas 
de remediação necessárias, devendo o fornecedor realizar quaisquer medidas de remediação necessárias dentro desse 
período de tempo. O fornecedor deverá fornecer toda a assistência razoavelmente solicitada pelo Barclays relativamente a 
qualquer inspeção. 
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12. Espaço Dedicado do Banco – Requisitos de controlo (Nota: confirmar com o representante de 
recursos, caso seja necessário) 

Área de 
controlo 

Designação 
do controlo 

Descrição do controlo 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Separação física A área física ocupada deve ser dedicada ao Barclays e não partilhada com outras empresas/prestadores de serviços. 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Controlo de acesso 
físico 

Os controlos automáticos seguros devem estar em funcionamento para o acesso a EDB, incluindo: 

1) Para pessoal autorizado; 

 i) Crachá com fotografia de identificação sempre visível 

 ii) Leitores de cartões implementados nas proximidades 

 iii) Mecanismo antirretorno ativado 

2) Controlos para visitantes/prestadores de serviços  

 i) Livro de registos com assinatura  

 ii) Crachá de utilização limitada sempre visível 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Controlo de acesso 
físico 

Devem ser configurados alarmes que serão reportados através de um sistema de acesso centralizado com controlo de 
acesso auditável. 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Controlo de acesso 
físico 

Monitoriza os controlos garantindo que o acesso adequado é concedido ao EDB e a outras áreas críticas. 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Limpeza Apenas devem ter permissão para estar no EDB pessoal de limpeza e pessoal de apoio autorizados, como eletricistas, 
manutenção de AC, limpeza, etc. 

Espaço Dedicado Controlos Devem ser implementados controlos para proteção contra fatores ambientais como, por exemplo, incêndios, inundações, 
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do Banco ambientais furacões, tornados, epidemias, infestações, humidade, temperatura, pó, contaminação de alimentos e bebidas. 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Manuseamento de 
suportes de dados 

O acesso a todos os suportes de dados respeitantes ou relacionados com os serviços prestados ao Barclays devem ser 
rigorosamente controlados e autorizados 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Controlos de sala 
desobstruída 
(apenas dados 
sobre o 
património) 

Os controlos específicos para requisitos de sala limpa são implementados apenas conforme aconselhado pelos requisitos 
de privacidade de dados sobre o património. 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Acesso remoto - 
Identificação e 
verificação 

Todos os utilizadores individuais devem apenas efetuar a sua autenticação para a rede do Barclays a partir do EDB 
utilizando o token de autenticação multi-fator fornecido pelo Barclays. 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Acesso remoto - 
Tokens de software 

A instalação de qualquer software do RSA e tokens de software deve ser efetuada por administradores nos computadores 
aprovados do EDB 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Acesso remoto - 
Assistência fora de 
expediente 

O acesso remoto ao ambiente EDB não é fornecido por predefinição para assistência fora do horário de expediente/fora do 
horário de funcionamento. Qualquer acesso remoto deve ser aprovado pelo Barclays. 

Espaço Dedicado 
do Banco 

E-mail e Internet A conectividade da rede deve ser configurada de forma segura, de modo a bloquear e-mails e atividade na Internet na rede 
do prestador de serviços 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Sistema e 
computadores 

Devem ser configuradas compilações de ambiente de trabalho seguras segundo as melhores práticas da indústria no EDB 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Sistema e 
computadores 

As contas de acesso genérico, partilhado ou privilegiado e a impressão não devem ser permitidas a partir do sistema 
alojado pelo Barclays no EDB. Quaisquer aplicações ou ferramentas adicionais instaladas não devem introduzir debilidades 
de segurança no sistema. 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Sistema e 
computadores 

Os processos e procedimentos de patching e atualização devem ser implementados para abranger patching automático e 
manual 
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Espaço Dedicado 
do Banco 

Ambiente de teste 
e desenvolvimento 

O desenvolvimento de software só deve ser realizado para programas detidos pelo Barclays no EDB 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Código fonte O código fonte deve ser executado, armazenado e enviado em segurança para o Barclays. 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Controlos de rede - 
Transmissão 

Toda a informação deve ser transmitida de forma segura entre o ambiente EDB e o Barclays e a gestão de dispositivos de 
rede deve ser efetuada utilizando protocolos seguros 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Controlos de rede - 
Encaminhamento 

A configuração do encaminhamento deve garantir apenas ligações à rede do Barclays e não deve encaminhar para 
quaisquer outras redes 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Controlos de rede - 
Sem fios 

As redes sem fios não devem ser utilizadas no segmento da rede do Barclays relativo aos serviços de provisão. 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Segregação de 
rede 

Devem existir segmentos de rede distintos (ou seja, processamento de negócios/assistência a sistemas 
ativos/desenvolvimento de sistemas) 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Armazenamento 
de ficheiros 

Todo o armazenamento de ficheiros deve ser efetuado no ambiente EDB 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Acesso remoto - 
Tokens de software 

A instalação de qualquer software do RSA e tokens de software deve ser efetuada por administradores nos computadores 
aprovados do EDB 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Acesso remoto - 
Assistência fora de 
expediente 

O acesso remoto ao ambiente EDB não é fornecido por predefinição para assistência fora do horário de expediente/fora do 
horário de funcionamento. Qualquer acesso remoto deve ser aprovado pelo Barclays. 

Espaço Dedicado 
do Banco 

E-mail e Internet A conectividade da rede deve ser configurada de forma segura, de modo a bloquear e-mails e atividade na Internet na rede 
do prestador de serviços 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Sistema e 
computadores 

Devem ser configuradas construções de computadores seguras segundo as melhores práticas da indústria no EDB 
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Espaço Dedicado 
do Banco 

Sistema e 
computadores 

As contas de acesso genérico, partilhado ou privilegiado e a impressão não devem ser permitidas a partir do sistema 
alojado pelo Barclays no EDB. Quaisquer aplicações ou ferramentas adicionais instaladas não devem introduzir debilidades 
de segurança no sistema. 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Sistema e 
computadores 

Os processos e procedimentos de patching e atualização devem ser implementados para abranger patching automático e 
manual 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Ambiente de teste 
e desenvolvimento 

O desenvolvimento de software só deve ser realizado para programas detidos pelo Barclays no EDB 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Código fonte O código fonte deve ser executado, armazenado e enviado em segurança para o Barclays. 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Controlos de rede - 
Transmissão 

Toda a informação deve ser transmitida de forma segura entre o ambiente EDB e o Barclays e a gestão de dispositivos de 
rede deve ser efetuada utilizando protocolos seguros 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Controlos de rede - 
Encaminhamento 

A configuração do encaminhamento deve garantir apenas ligações à rede do Barclays e não deve encaminhar para 
quaisquer outras redes 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Controlos de rede - 
Sem fios 

As redes sem fios não devem ser utilizadas no segmento da rede do Barclays relativo aos serviços de provisão. 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Segregação de 
rede 

Devem existir segmentos de rede distintos (ou seja, processamento de negócios/assistência a sistemas 
ativos/desenvolvimento de sistemas) 

Espaço Dedicado 
do Banco 

Armazenamento 
de ficheiros 

Todos o armazenamento de ficheiros deve ser efetuado no ambiente EDB 
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13. Criptografia – Requisitos mínimos de controlo 

Área de 
controlo 

Designação 
do controlo 

Descrição do controlo 

Criptografia Gestão de chave 
criptográfica 

O fornecedor deverá garantir que, nos casos em que são utilizadas chaves criptográficas secretas ou privadas para 
proteger a identidade e/ou reputação dos dados do Barclays, as chaves são geridas de forma segura durante o seu tempo 
de vida útil, de acordo com os requisitos de controlo e procedimentos documentados consistentes com as Boas Práticas 
da Indústria e deverá garantir que as chaves se encontram protegidas contra acesso não autorizado ou destruição. 

Criptografia Gestão de chave 
criptográfica 

O fornecedor deverá manter um registo de todo o uso criptográfico, incluindo todas as chaves, certificados e dispositivos 
criptográficos geridos pelo fornecedor e disponibilizados ao Barclays mediante pedido. 

Criptografia Infraestrutura de 
chaves públicas 

O fornecedor deverá garantir que se for utilizada ou operada uma infraestrutura de chaves públicas (ICP), esta deverá ser 
protegida "reforçando" o(s) sistema(s) operativo(s) subjacente(s) e restringindo o acesso a Autoridades de certificação. 

Criptografia Infraestrutura de 
chaves públicas 

O fornecedor deverá garantir que todos os certificados digitais que representam o Barclays são obtidos diretamente na 
divisão central de gestão de certificados do Barclays e o fornecedor deverá gerir o ciclo de vida do certificado para garantir 
a sua validade contínua. 

Criptografia Infraestrutura de 
chaves públicas 

O fornecedor deverá garantir que, nos casos em que são utilizadas chaves criptográficas para proteger os dados, 
identidade e/ou reputação do Barclays, todas as chaves são protegidas por um módulo de segurança de hardware 
certificado (HSM) FIPS140-2 Nível 3 ou superior. 

 


