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Designação do controlo Descrição do controlo Porque é importante 

1. Governação de 

cibersegurança 

Para proteger o Grupo Barclays contra riscos cibernéticos, o 

fornecedor tem de ter implementados processos de governação de 

riscos cibernéticos que garantam uma compreensão do respetivo 

ambiente tecnológico e do estado dos controlos de segurança, bem 

como um programa de proteção para proteger o fornecedor contra 

ameaças cibernéticas em conformidade com a boa prática do setor 

(p. ex., NIST, SANS, ISO27001) 

Se este princípio não for implementado, o Barclays ou os respetivos 

fornecedores podem não possuir nem conseguir demonstrar uma 

supervisão apropriada relativamente a cibersegurança 

2. Estratégia de cibersegurança Têm de existir políticas e normas aprovadas pela direção sénior para 

gestão do risco cibernético do fornecedor, as quais têm de ser 

revistas pelo menos anualmente. 

Se este princípio não for implementado, os dados do Barclays e 

infraestruturas críticas não poderão ser protegidos pelas pessoas, 

processos e tecnologias apropriados, deixando o banco sujeito a 

significativos riscos de ciber-ataques. 

3. Gestão de ativos Deve estar implementado um inventário de todos os ativos de TI 

utilizados para disponibilizar serviços ao Barclays, o qual tem de ser 

revisto pelo menos anualmente para confirmar que o inventário de 

ativos de TI está atualizado e é completo e preciso. 

Se este princípio não for implementado, os ativos do Barclays ou os 

ativos utilizados pelos fornecedores para prestar serviços ao Barclays 

podem ficar comprometidos, o que pode resultar em perdas 

financeiras, perda de dados, prejuízos para a reputação e censura 

regulamentar.  

4. Proteção de cibersegurança Para se proteger contra ameaças de indivíduos motivados e com 

capacidade de adaptação, o fornecedor tem de implementar um 

amplo sistema de defesa de modo a garantir que uma pessoa que 

constitua uma ameaça não tenha êxito ou ultrapassar um único 

controlo.   As defesas têm de estar em conformidade com as 

ameaças atuais. 

Se este princípio não for implementado, os ativos do Barclays podem 

não ser adequadamente protegidos contra ciber-ataques. 

 

5. Gestão de vulnerabilidade Programa de gestão de vulnerabilidade 

O fornecedor tem de garantir que a gestão de vulnerabilidades opera 

rotineiramente (BAU) nas respetivas operações, incluindo processos 

para detetar e resolver vulnerabilidades em todos os sistemas e 

evitar a introdução de novas vulnerabilidades durante os processos 

de mudança e implementação de novos sistemas. Todos os riscos 

Se este princípio não for implementado, os atacantes podem 

explorar as vulnerabilidades dos sistemas para realizarem ciber-

ataques contra o Barclays e os respetivos fornecedores. 
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substanciais que o fornecedor tenha decidido aceitar têm de ser 

comunicados e acordados com o Barclays.  

 

 

Têm de ser instalados patches de segurança de TI e atualizações de 

vulnerabilidade de segurança mediante um processo aprovado de 

modo atempado para se impedirem eventuais violações de 

segurança. Os sistemas do fornecedor que, por algum motivo, não 

possam ser atualizados, têm de dispor de medidas para proteção do 

sistema vulnerável. Todas as modificações têm de ser realizadas em 

conformidade com o processo de gestão da mudança do fornecedor. 

Nos casos em que o fornecedor desenvolver aplicações para 

utilização pelo Barclays, ou que sejam utilizadas para suportar o 

serviço ao Barclays, têm de existir processos e controlos para 

identificação e resolução de vulnerabilidades no código durante o 

processo de desenvolvimento. 

6. Segurança de rede Todos os sistemas de TI que suportam serviços prestados ao 

Barclays têm de ser protegidos contra o movimento lateral de 

atacantes na rede mediante a separação lógica entre as 

portas/interfaces de gestão do dispositivo e o tráfego de utilizadores, 

controlos de autenticação adequados, e ativação de todos os 

controlos de mitigação de exploração disponíveis no sistema 

operativo e aplicações e agentes instalados. 

 

Se este princípio não for implementado, as redes externas e internas 

podem ficar comprometidas pela ação de atacantes. 

7. Consciencialização de 

cibersegurança 

Deve ser dada formação avançada em consciencialização de 

cibersegurança aos administradores do sistema pelo menos 

anualmente no sentido de lhes fornecer informações sobre os 

cenários/ameaças específicos das suas funções, como identificar 

ameaças cibernéticas, como proteger contra as mesmas e como 

proceder ao relato de preocupações. 

Se este princípio não for implementado, os colaboradores relevantes 

não estarão conscientes dos riscos cibernéticos e de vetores de 

ataque, e não conseguirão detetar nem prevenir ataques. 
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O fornecedor tem de garantir que todos os colaboradores relevantes 

têm o nível adequado de consciencialização de cibersegurança 

necessária para desenvolverem as suas funções e responsabilidades. 

Tal tem de ser suficiente para os utilizadores conseguirem 

compreender e identificar prováveis ataques e proceder ao relato de 

preocupações. A formação tem de incluir segurança online (no 

trabalho, em casa e em viagem), riscos de engenharia social e 

medidas de combate práticas. 

8. Tecnologias de proteção de 

segurança 

 

Têm de ser aplicadas tecnologias apropriadas para fazer face a 

ameaças cibernéticas atuais e emergentes mediante a manutenção 

de base de controlos consistente para impedir ataques, execução, 

exploração e exfiltração.  

Os sistemas anfitrião e os dispositivos de rede que fizerem parte dos 

sistemas do fornecedor têm de ser configurados para funcionarem 

em conformidade com a boa prática do setor (p. ex., NIST, SANS, 

ISO27001) 

Se este princípio não for implementado, os ativos do Barclays podem 

não ser suficientemente protegidos contra ciber-ataques.  

9. Segurança de ponto final Os dispositivos utilizados para aceder à rede do Barclays, ou para 

processar dados do Barclays, têm de ser reforçados para proteção 

contra ataques.  Tal inclui, entre outras coisas, limitação da área de 

ataque através da desativação de software/serviços/portas 

desnecessárias, garantindo que todas as versões aplicadas estão 

dentro dos períodos de suporte público, existem capacidades de 

proteção contra malware e de firewall do anfitrião e estão 

devidamente configuradas, tendo sido implementados controlos 

para mitigação de tentativas de exploração de vulnerabilidades. 

Se este princípio não for implementado, a rede e os pontos finais do 

Barclays e do fornecedor podem ficar vulneráveis a ciber-ataques. 

10. Mitigação/deteção de recusa 

de serviço 

Têm de ser aplicadas capacidades de mitigação de recusa de serviço 

em serviços de internet que têm de suportar serviços prestados ao 

Barclays. 

O fornecedor tem de garantir capacidades de deteção de segurança, 

incluindo a capacidade para deteção de ataques de recusa de serviço 

contra sistemas de internet necessários para suportar serviços 

Se este princípio não for implementado, o Barclays e os respetivos 

fornecedores podem não conseguir impedir que um ataque de 

recusa de serviço atinja o seu objetivo.    
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prestados ao Barclays. 

11. Monitorização/registo Deve ser implementada monitorização em tempo real de redes e 

pontos finais para identificação de potenciais eventos de 

cibersegurança.  Têm de ser implementadas ferramentas e sistemas 

de deteção e prevenção de intrusão em todos os locais apropriados 

na rede e os resultados têm de ser monitorizados em conformidade 

para deteção de violações de cibersegurança.   

Os dados dos eventos têm de ser reunidos e correlacionados a partir 

de fontes e sensores do sistema aplicáveis e analisados para 

identificação e compreensão de ataques/incidentes. . Aquando da 

identificação de quaisquer incidentes e/ou violações substanciais de 

controlos de segurança, o fornecedor tem de garantir que é seguido 

o processo de gestão de incidentes 

Todos os principais sistemas, incluindo aplicações essenciais, têm de 

ser configurados para registar eventos-chave e a hora do sistema 

tem de ser sincronizada em todos os sistemas utilizando NTP. Os 

registos têm de ser centralizados, protegidos de forma adequada e 

mantidos durante um mínimo de 12 meses. Os eventos-chave têm 

de ser aqueles com potencial de impacto na confidencialidade, 

integridade e disponibilidade do serviço para o Barclays e que podem 

ajudar na identificação ou investigação de incidentes substanciais 

e/ou violações de direitos de acesso que ocorrem relativamente a 

sistemas do fornecedor 

Se este princípio não for implementado, os fornecedores não 

conseguirão detetar nem responder a violações de cibersegurança 

nem recuperar e aprender com eventos cibernéticos que ocorreram 

na respetiva rede através da análise de registos relevantes. 

12. Proteção contra códigos 

maliciosos/malware 

Deve ser aplicada em todas as circunstâncias a proteção contra 

malware mais atualizada em todos os ativos de TI relevantes 

utilizados no intuito de impedir a perturbação do serviço ou 

violações de segurança 

• O fornecedor tem de estabelecer e manter proteção atualizada 

contra códigos maliciosos/malware em conformidade com a boa 

Se este princípio não for implementado, a rede e os sistemas do 

fornecedor podem não estar adequadamente protegidos contra 

ataques de malware, o que pode ter impacto sobre ativos do 

Barclays. 
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prática do setor, p. ex., NIST, ISO27001 

• O fornecedor tem de garantir proteção contra a transferência de 

códigos maliciosos para sistemas do Barclays, clientes do Barclays e 

outros terceiros, em conformidade com os métodos padrões do 

setor, p. ex., NIST, ISO27001 

13. Deteção de software e 

dispositivos não autorizados 

O fornecedor tem de garantir que dispõe de capacidade e processos 

para detetar, conter/pôr em quarentena e dar resposta a dispositivos 

e software identificados como maliciosos.  A utilização de 

computação móvel tem de ser configurada de forma segura em 

todas as circunstâncias para impedir quaisquer eventos de 

cibersegurança e utilização indevida 

Se este princípio não for implementado, os fornecedores podem não 

conseguir detetar, remover ou desativar dispositivos ou software 

maliciosos não autorizados, expondo assim os ativos do Barclays a 

ciber-ataques. 

14. Resposta a incidentes O fornecedor tem de garantir que dispõe de processos e 

procedimentos adequados visando a gestão e a resposta a incidentes 

cibernéticos. Incidentes de segurança e violações de dados que 

tenham afetado ou tido como alvo ativos do Barclays e/ou serviços a 

serem prestados ao Barclays têm de ser relatados ao Barclays assim 

que possível e têm de ser fornecidas atualizações sobre os 

progressos das ações corretivas.  As violações que, tanto quanto se 

saiba, não afetaram o sistema do Barclays e as ações 

corretivas/atualizações das mesmas têm de ser relatadas Barclays 

para fins informativos. 

As equipas e processos de resposta a incidentes têm de ser testados, 

pelo menos anualmente, para garantir que o fornecedor consegue 

dar resposta a incidentes de cibersegurança identificados.  Os testes 

têm de incluir a validação da capacidade para informar o Barclays, 

comprovando a capacidade para contactar pessoas relevantes.  

Se este princípio não for implementado, os fornecedores não 

conseguirão dar resposta e recuperar de ciber-ataques em tempo 

útil. 

15. Recuperação técnica 

 

Têm de existir processos, ou estar previstos serviços externos, 

visando a realização das seguintes ações após um incidente de 

segurança:  

• Identificação, avaliação e gestão da mitigação segura de backdoors, 

Se este princípio não for implementado, os fornecedores podem 

dispor de processos e procedimentos inadequados para recuperação 

de incidentes cibernéticos, resultando assim num agravamento do 

impacto dos incidentes cibernéticos. 
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implantes e modificações introduzidas por atacantes; 

• Identificação, avaliação e gestão da mitigação de vulnerabilidades 

alavancadas pelo atacante em todo o Grupo; 

• Garantir que as ações de recuperação adotados pelas equipas da 

unidade de negócio e tecnologia não comprometem as 

investigações, a atividade de resposta ou a continuidade da 

segurança da rede. 

16. Análise das causas 

originárias/ilações tiradas de 

eventos cibernéticos 

O fornecedor tem de dispor de processos e procedimentos para 

realizar uma análise da causa originária de eventos internos (para o 

fornecedor) e externos e aplicar as ilações tiradas dessa análise para 

reforçar as capacidades de gestão de risco cibernético. 

Se este princípio não for implementado, os fornecedores não 

conseguirão identificar a causa originária dos incidentes cibernéticos 

e aprender com os mesmos. 

17. Simulação de ameaças 

 

O fornecedor tem de realizar uma avaliação de segurança de TI 

independente/simulação de ameaça abrangendo a infraestrutura de 

TI e aplicações. Esta avaliação tem de ser realizada pelo menos 

anualmente para identificar vulnerabilidades que possam ser 

exploradas para violar a privacidade dos dados do Barclays através 

de ciber-ataques. O teste tem de ser realizado por um fornecedor de 

avaliações de segurança reconhecido e tem de ser definida uma 

prioridade para todas as vulnerabilidades, tendo estas de ser 

rastreadas visando a resolução. Todos e quaisquer riscos assumidos 

têm de ser comunicados e acordados com o Barclays.  

O fornecedor tem de informar o Barclays do âmbito da avaliação de 

segurança e acordar com o Barclays o mesmo, em particular no que 

se refere à data/horas de início e fim, para impedir a perturbação de 

atividades-chave do Barclays. 

 

Se este princípio não for implementado, os fornecedores podem não 

conseguir avaliar as ameaças cibernéticas com que se deparam, nem 

a adequação e a eficácia das respetivas defesas.  

18. Melhoria contínua O fornecedor tem de aprender continuamente com os eventos e 

aplicar as ilações daí retiradas para melhorar as defesas de risco 

cibernético 

Se este princípio não for implementado, os fornecedores não 

poderão utilizar as ilações de eventos anteriores para melhorar e 

reforçar o respetivo ambiente de controlo. 
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19. Direito de inspeção O fornecedor tem de permitir ao Barclays, mediante notificação por 

escrito do Barclays pelo menos 10 dias úteis antes, realizar uma 

análise de segurança a qualquer local ou tecnologia utilizada pelo 

fornecedor ou respetivos sub-contratantes para desenvolver, testar, 

melhorar, manter ou operar os sistemas do fornecedor utilizados nos 

serviços para assim rever a conformidade do fornecedor com as 

respetivas obrigações.  O fornecedor tem também de permitir que o 

Barclays realize imediatamente uma inspeção após um incidente de 

segurança.  

Qualquer não conformidade dos controlos identificada pelo Barclays 

durante uma inspeção tem de ser avaliada pelo Barclays e o Barclays 

tem de especificar um plano calendarizado de resolução. O 

fornecedor tem então de implementar qualquer resolução necessária 

dentro desse plano calendarizado. O fornecedor tem de disponibilizar 

todo o apoio razoavelmente solicitado pelo Barclays relativamente a 

qualquer inspeção. 

Se este princípio não for implementado, os fornecedores não 

conseguirão garantir totalmente a conformidade com estas 

obrigações de segurança.  

 

 

 


