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Área de 

controlo 

Designação 

do controlo 

Descrição do controlo   Porque é importante 

Governação e 

garantia 

Funções e 

responsabilidades 

O fornecedor tem de definir e comunicar as funções e responsabilidades referentes a 

EUDA. Estas têm de ser revistas após qualquer modificação substancial no modelo de 

operação ou negócio do fornecedor.  

As principais funções incluem executivo sénior e responsável pelas EUDA. 

 As EUDA exigem apoio de alto nível por forma a 

garantir que são desenvolvidos, implementados e 

operados controlos eficazmente.   

 É necessária uma monitorização contínua para dar 

garantias à direção relativamente à conceção e à 

operação dos controlos do risco de informação. Relato de riscos 

de informação 
Têm de existir controlos e processos documentados por forma a garantir que os 

incidentes em matéria de segurança EUDA  são relatados e geridos. 

 

Os incidentes e as violações em matéria de segurança de EUDA têm de ser objeto de 

resposta pelo fornecedor e relatados imediatamente ao Barclays. Deve ser 

estabelecido um processo de resposta a incidentes para tratar e relatar erros que 

tenham impacto sobre as informações e/ou serviços utilizados pelo Barclays. 

O fornecedor tem de garantir que as ações de resolução identificadas como 

necessárias após um incidente são corrigidas com um plano de correção (ação, 

responsabilidade, data de conclusão) e partilhadas e acordadas com o Barclays. 

Monitorização 

contínua 

O fornecedor tem de medir, rever e documentar a sua conformidade com este plano 

regularmente pelo menos uma vez por ano. 

Cumprimento de 

requisitos 

legislativos e 

estatutários 

locais 

O fornecedor tem de garantir que os requisitos legislativos e estatutários relacionados 

com EUDA aplicáveis à jurisdição onde o fornecedor opera são adequadamente 

documentados e cumpridos.   
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Área de 

controlo 

Designação 

do controlo 

Descrição do controlo Porque é importante 

Formação e 

sensibilização 

Formação e 

sensibilização de 

novos 

colaboradores 

O fornecedor tem de garantir que todos os novos colaboradores do fornecedor com 

responsabilidades relacionadas com EUDA são identificados e que, num período de 

tempo razoável, realizam formação que garanta que compreendam as respetivas 

funções e responsabilidades em matéria de EUDA. 

 Garantir que todo o pessoal do fornecedor com 

responsabilidades em matéria de EUDA 

compreende as respetivas responsabilidades de 

modo a impedir que o fornecedor exponha 

inadvertidamente EUDA e a informação nelas 

contida de modo a evitar riscos. 
Formação e 

sensibilização 

contínuas 

O fornecedor tem de garantir que os colaboradores identificados com 

responsabilidades em matéria de EUDA recebem formação e sensibilização apropriadas 

às respetivas funções  

(a) com uma frequência adequada à importância das respetivas 

responsabilidades, e 

(b) não menos do que uma vez por ano. 

Objetivos de 

controlo em 

matéria de 

EUDA 

Identificação e 

avaliação de 

sensibilidade 

Deve ser documentado e implementado um processo para identificar todos as EUDA 

que suportam serviços do Barclays. A sensibilidade das EUDA tem de ser acordada com 

o Barclays. 

 A identificação e a avaliação da sensibilidade das 

EUDA é fundamental para determinar o nível de 

controlo adequado necessário para todas as 

EUDA. 

Objetivos de 

controlo em 

matéria de 

EUDA 

Requisitos de 

controlo mínimos 

baseados na 

sensibilidade das 

EUDA 

O utilizador principal das EUDA tem de implementar controlos que satisfaçam os 

requisitos dos objetivos de controlo com base no nível de sensibilidade acordado com o 

Barclays. 

Os objetivos de controlos assinalados com um "M" são obrigatórios ao abrigo deste 

plano.  Todos os outros objetivos de controlo são apenas opcionais ("O"). Consultar o 

Anexo A para conhecer a tabela de controlos 

 

Quando adequado, têm de manter-se evidências para demonstrar que os objetivos de 

controlos aplicáveis estão a ser atingidos. 

 O nível correto de controlo tem de ser aplicado de 

acordo com o risco representado pelas EUDA para 

se evitar um controlo excessivo numa EUDA de 

risco inferior 
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Objetivos de 

controlo EUDA 

Registo Deve existir um inventário EUDA para proporcionar transparência de todos os 

elementos relevantes em matéria de EUDA para o fornecedor, bem como para captar 

atributos-chave para suportar as disposições deste plano.  

 

Deve ser documentado e implementado um processo para garantir um inventário 

completo, rigoroso e atualizado de EUDA. O inventário de EUDA tem de ser revisto pelo 

menos anualmente para manter o rigor e verificar a cobertura.   

 A exaustividade do inventário de EUDA é 

fundamental para garantir a segurança e operação 

adequadas das EUDA 

 

Área de 

controlo 

Designação 

do controlo 

Descrição do controlo Porque é importante 

Objetivos de 

controlo EUDA 

Acesso O acesso a dados e a lógica comercial para todas as EUDA tem de ser limitado a 

utilizadores apropriados com os direitos de acesso adequados. O acesso tem de ser 

revisto utilizando uma abordagem baseada nos riscos. 

 Controlos de acesso adequados protegem as EUDA 

de um acesso não autorizado, impróprio ou não 

atribuível. 

Objetivos de 

controlo EUDA 

Disponibilidade Têm de existir controlos para garantir que as EUDA estão disponíveis de acordo com 

os requisitos das unidades de negócios. 

 A disponibilidade das EUDA garante uma operação 

contínua dos processos comerciais.  

Objetivos de 

controlo EUDA 

Gestão da 

mudança 

Seguir os princípios de gestão da mudança garante que as EUDA funcionam 

conforme esperado no acompanhamento de mudanças na lógica comercial. 

 

As mudanças na lógica comercial das EUDA ou em dados de estatística essenciais 

não podem resultar em erros de resultados ou relato. As versões mais recentes de 

EUDA têm de distinguir-se inequivocamente das versões anteriores, e as versões 

mais antigas têm de ser mantidas num local separado. 

 

O conhecimento de inserções, os cálculos e a capacidade para as modificar têm de 

limitar-se a uma única pessoa (utilizador principal das EUDA).  

 

Tem de ser designado um revisor das EUDA para auxiliar a utilização e a manutenção 

contínuas das EUDA na ausência do utilizador principal das EUDA. Além disso, tem 

de existir uma documentação adequada que possa ser utilizada por um indivíduo 

proficiente em EUDA para alterar e manter as EUDA. 

 Uma gestão de mudança apropriada é fundamental 

para as EUDA continuarem a funcionar conforme 

esperado após qualquer mudança 
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Objetivos de 

controlo EUDA 

Transição para 

uma aplicação 

gerida 

O responsável das EUDA tem de dispor de um processo para considerar anualmente 

a potencial transição de uma EUDA de sensibilidade elevada para uma solução de 

tecnologia gerida. 

 A transição de EUDA críticas para aplicações geridas 

melhoraria os controlos no processo, tal como 

melhoraria a eficiência, visto que tal permite a 

implementação de controlos mais padronizados. 

 

Definições  

EUDA EUDA são aplicações e ferramentas criadas, utilizadas e geridas pelos utilizadores finais. Geralmente, são desenvolvidas utilizando software padrão 

(principalmente o Microsoft Excel ou Access) e outros tipos de bases de dados, consultas, macros, scripts, ferramentas de relato, executáveis e 

pacotes de códigos. As EUDA atuam ou fazem parte de um processo empresarial numa base de continuidade (não numa utilização única), sendo que 

se os respetivos cálculos ou resultados não forem precisos, não estiverem disponíveis, estiverem desatualizados ou danificados, podem ter impacto 

financeiro, regulamentar ou na reputação do Barclays ou podem ser prejudiciais para um cliente do Barclays. 

Fique claro que uma EUDA pode consistir num grupo de ferramentas automáticas (p. ex., folhas de cálculo), mas têm de existir para suportar o 

mesmo processo/função e têm um único utilizador principal de EUDA.  Todas as ferramentas do grupo estarão sujeitas aos mesmos requisitos de 

controlo. 

 

Responsável pelas EUDA  
Todas as EUDA têm de ter um responsável designado.  O responsável das EUDA tem de ter, no mínimo, um nível de diretor ou equivalente na unidade 

de negócio/função relevante.  O responsável das EUDA é responsável por: 

 Manter um inventário completo e rigoroso de todas as EUDA para as respetivas equipas; e 

 Garantir que todas as EUDA sob a sua responsabilidade cumprem as disposições deste plano. 

 Garantir que se considera anualmente a transição de EUDA de sensibilidade elevada para uma tecnologia gerida  

Utilizador principal das EUDA  
Todas as EUDA têm de ter um utilizador principal.  O utilizador principal das EUDA é responsável por: 

 Integridade dos dados, cálculos e todos os outros conteúdos das EUDA; 

 Identificação e registo das EUDA com o inventário de EUDA adequado; 

 Conclusão da avaliação de sensibilidade das EUDA; 

 Desenvolvimento e manutenção contínuas das EUDA; e 

 Garantia de que as EUDA satisfazem os objetivos de controlo definidos no plano. 

Revisor das EUDA  O revisor designado não pode ser o utilizador principal, e tem de possuir conhecimentos e experiência suficientes nas EUDA para conseguir: 

 Auxiliar a utilização e manutenção contínuas das EUDA na ausência do utilizador principal das EUDA; e 

 Auxiliar atividades de controlo fundamentais que exigiriam análise independente. 

  



 

Página | 5  
Versão 7.0, dezembro de 2016 

Anexo A: Requisitos de controlo mínimos 

 

Objetivo de controlo Muito 

baixo 

Baixo Médio Alto 

Identificação e avaliação de sensibilidade das 

EUDA 

M M M M 

Registo das EUDA O M M M 

Acesso O M M M 

Disponibilidade O O M M 

Gestão da mudança O O M M 

Validação de dados e cálculo O O O M 

 


