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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 todos os sistemas utilizados para os armazenar 
ou processar 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. Informática em 
nuvem/Internet 

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

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; e 

• avaliando os potenciais impactos para os negócios. 

Se este princípio não for implementado, pode ser divulgada 
informação sensível e/ou poderá ocorrer perda de serviços que 
resultem em sanções legais e regulamentares ou em danos para a 
reputação. 
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Os riscos e ameaças devem ser identificados, priorizados e devem ser 
tomadas as medidas adequadas para a sua mitigação. 

 

Requisito de 
cibersegurança 

Descrição Porque é importante 

4. Gestão do risco de 
cibersegurança (cont.) 

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 

Resposta a incidentes: 
Os incidentes de segurança e violações de dados devem ser respondidos 
e reportados ao Barclays. 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. 

 

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 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 defesa contra 

Se este princípio não for implementado, as redes externas ou 
internas podem ser sabotadas por invasores a fim de obterem 
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ataques efetuados através das mesmas. 

Ligações externas: 
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 

 

acesso aos serviços e dados que estas contêm. 

Requisito de 
cibersegurança 

Descrição Porque é importante 

6. Segurança de rede 
(cont.) 

Acesso sem fios: 
Todos os acessos sem fios à rede devem estar sujeitos a protocolos de 
autorização, autenticação, segregação e encriptação para impedir 
violações de segurança e acordados com o Barclays 
 
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). 
 
Denial of Service Distribuído 
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 e Denial of Service Distribuído. 

 

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. 

Metodologia de desenvolvimento seguro: 

Todos os desenvolvimentos devem ser sempre realizados de acordo 
com uma Metodologia de desenvolvimento de sistemas aprovada e 
documentada, de modo a prevenir vulnerabilidades de segurança e a 

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. 
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solucionar essas vulnerabilidades. 

Segregação de ambiente: 

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. 

 

Requisito de 
cibersegurança 

Descrição Porque é importante 

7. Desenvolvimento 
seguro (cont.) 

Garantia de qualidade: 

A divisão 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. 

 

8. Avaliação de 
segurança 

O software, sistemas de TI e serviços devem ser testados de forma 
independente e rigorosa relativamente a vulnerabilidades. 

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

8. Avaliação de 
segurança (cont.) 

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 
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serviços de avaliação de segurança reconhecido. 

 

  



Versão 6.0, julho de 2015 
 

  

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 provenientes 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. capacidade de memória intermédia excedida;  
vi. falhas de injeção;  
vii. processamento de erros inadequado;  
viii. armazenamento não seguro;  
ix. denial of service;  
x. gestão de configuração não segura;  
xi. utilização correta de SSL/TLS;  
xii. utilização correta de encriptação; e  
xiii. fiabilidade e teste de antivírus. 

Esta avaliação integrará normalmente atividades também habitualmente designadas teste de penetração. 
Prestador de serviços de avaliação de segurança significa terceiros qualificados e adequados, contratados para realizar uma avaliação de segurança. 
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Requisito de 
segurança de TI 

Descrição Porque é importante 

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. 


