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Área de controlo / 

título 

Descrição do controlo   Por que razão é importante 

1. Funções e 

responsabilidades 

O Fornecedor tem de definir e comunicar funções e responsabilidades no que se refere à 

Segurança da Informação. Estas têm de ser revistas após qualquer alteração importante no 

modelo operacional ou negócio do Fornecedor.  

As funções principais têm de incluir um executivo sénior, responsável pela segurança da 

informação. 

 Definição clara de funções e responsabilidades 

apoia a implementação da Lista de Obrigações 

de Controlo de Fornecedores Externos. 

2. Relatório de Risco 

de Segurança da 

Informação 

É necessário que existam controlos e processos documentados visando garantir que os 

Incidentes de Segurança da Informação sejam relatados e geridos. 

Incidentes de segurança da informação e fugas de informação têm de ser objeto de resposta por 

parte do Fornecedor e notificadas ao Barclays imediatamente. Tem de ser estabelecido um 

processo de resposta a incidentes que garanta o tratamento atempado e a produção de 

relatórios regulares no que se refere a intrusões que envolvam informações do Barclays e / ou 

serviços utilizados pelo Barclays. 

O Fornecedor tem de garantir que as ações de resolução identificadas como necessárias após um 

incidente são efetuadas através de um plano de correção (ação, responsabilidade, data de 

conclusão) e partilhadas e acordadas com o Barclays. 

 Um processo de resposta a incidentes ajuda a 

garantir que os incidentes sejam rapidamente 

contidos, sem que as suas consequências 

alastrem. 

3. Cumprimento de 

requisitos 

legislativos e 

estatutários locais 

O Fornecedor tem de garantir que os requisitos legais e estatutários relacionados com a 

segurança da informação que se aplicam à jurisdição em que o Fornecedor opera são cumpridos 

e que tal conformidade está devidamente documentada.   

Nota: podem ser especificados requisitos adicionais por equipas locais por força da legislação e 

regulamentação bancária local no que se refere a Fornecedores que prestam serviços ao Barclays 

Switzerland e ao Barclays Monaco. 

 O incumprimento dos requisitos legislativos e 

estatutários locais pode ter graves 

repercussões tanto para o Fornecedor como 

para o Barclays, incluindo multas, e, em caso 

extremo, perda da licença bancária do 

Barclays. 

4. Formação e 

sensibilização 

O Fornecedor tem de garantir que todos os seus novos colaboradores concluem, num período 

razoável, uma formação que garanta que compreendem as suas funções e responsabilidades em 

matéria de Segurança da Informação. 

 A formação e a sensibilização serve de base a 

todos os outros controlos dentro deste plano. 

5. Ativos de 

Informação 

O Fornecedor tem de designar uma pessoa de contacto que estabeleça contacto com o 

Responsável pelo Ativo de Informação no Barclays. 

 A responsabilização pelo Ativo de Informação 

é fundamental para uma proteção adequada 

dos Ativos de Informação. 
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6. Esquema de 

Rotulagem de 

Informação 

Quando for caso disso*, o Fornecedor tem de aplicar o Esquema de Rotulagem de Informação 

do Barclays (Apêndice A, Tabela A1), ou um esquema alternativo acordado com o Barclays, a 

todos os Ativos de Informação mantidos ou processados em nome do Barclays. 

--------------- 

Nota: como referência, os requisitos de manuseio de acordo com o Esquema de Rotulagem de 

Informação do Barclays são disponibilizados na Tabela A2 do Apêndice A. 

*"Quando for caso disso" refere-se ao benefício da rotulagem contraposto ao ao custo 

associado. Por exemplo, seria inapropriado rotular um documento se fazê-lo violaria os requisitos 

regulatórios anti-adulteração. 

 Um inventário completo e preciso dos Ativos 

de Informação é essencial para assegurar 

controlos apropriados. 

7. Armazenamento e 

processo seguros 

É necessário que existam controlos para proteger os Ativos de Informação (relacionados com 

o(s) serviço(s) que o Fornecedor presta ao Barclays) independentemente de onde estejam 

armazenados ou sejam processados (isto aplica-se a informação armazenada como parte de 

métodos estruturados e não estruturados). 

 Os Ativos de Informação normalmente são 

armazenados conjuntamente e, assim, 

representam uma concentração de risco e têm 

de ser protegidos. 

8. Cópias de 

segurança e 

recuperação 

Têm de ser tomadas providências para garantir que as informações são adequadamente 

salvaguardas em cópias de segurança e recuperáveis de acordo com os requisitos acordados 

com o Responsável pelo Ativo de Informação do Barclays, e que a segurança do Ativo de 

Informação é mantida durante todo o processo. 

 

A frequência e o método das cópias de segurança têm de ser acordados com o Responsável pelo 

Ativo de Informação. 

 

Os Ativos de Informação que foram copiados têm de estar sujeitos a controlos definidos para 

garantir que o  acesso seja concedido apenas quando necessário.  

 As cópias de segurança armazenam cópias 

dos Ativos de Informação e, assim, têm de 

estar sujeitas aos mesmos controlos. 

9. Utilização 

aprovada 

O Fornecedor tem de produzir e publicar Requisitos de Utilização Aceitável que informem os 

colaboradores do Fornecedor sobre as suas responsabilidades.  

 

Os seguintes tópicos têm de ser considerados: 

(a)  Utilização da internet; 

(b)  Utilização das redes sociais; 

(c)  Utilização de email empresarial; 

(d)  Utilização de mensagens instantâneas; 

(e)  Utilização de equipamentos de TI fornecidos pelo Fornecedor; 

(f)  Utilização de equipamentos de TI não fornecidos pelo Fornecedor (por exemplo, "Traga 

o seu próprio dispositivo"); 

(g)  Responsabilidades aquando do manuseamento dos Ativos de Informação do Barclays; e 

(h)           Dados de saída de canais de fuga de dados. 

 Os Requisitos de Utilização Aceitável 

contribuem para o contexto de controlo que 

protege os Ativos de Informação. 
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O Fornecedor tem de tomar as medidas adequadas para garantir a conformidade com os 

Requisitos de Utilização Aceitável. 
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10. Gestão de Acesso 

Lógico (Logical 

Access 

Management, ou 

LAM) 

O acesso à informação tem de ser restrito e, com a devida consideração da necessidade de saber, 

basear-se no Privilégio Mínimo e na separação de responsabilidades. O Responsável pelo Ativo 

de Informação é responsável por decidir quem necessita ter acesso. 

 

● O princípio da necessidade de saber estabelece que as pessoas só têm acesso à 

Informação de que necessitam para desempenhar as suas responsabilidades 

autorizadas.  Por exemplo, se um colaborador lida exclusivamente com clientes 

sediados no Reino Unido, não necessita conhecer informações relativas a clientes 

sediados nos EUA. 

 

● O princípio do Privilégio Mínimo estabelece que as pessoas só têm o nível mínimo de 

privilégio necessário para desempenhar suas funções autorizadas. Por exemplo, se um 

colaborador precisa de conhecer o endereço de um cliente, mas não precisará de o 

alterar, o "Privilégio Mínimo" de que necessita é o acesso apenas à leitura, devendo ser-

lhe atribuído esse acesso, em vez de acesso à leitura / gravação. 

 

● O princípio da segregação das responsabilidades estabelece que pelo menos dois 

indivíduos são responsáveis por partes separadas de qualquer tarefa, a fim de evitar 

erros e fraudes. Por exemplo, um colaborador que solicita uma criação de conta não 

pode ser aquele que aprova o pedido. 

 

Estes princípios têm de ser aplicados considerando o risco inerente, levando em consideração a 

classificação de Confidencialidade da informação. 

Cada Conta tem de ser associada a um único indivíduo, que será responsável por qualquer 

atividade que utilize a Conta. 

 

Isso não impede a utilização de contas partilhadas. Porém, um único indivíduo tem de ser 

responsável por cada conta partilhada. 

 

Têm de ser definidos processos de gestão de acesso, incluindo pelo menos: 

● Processo robusto de autorização implementado antes da criação / alteração / 

supressão de contas; 

 Os controlos adequados de LAM ajudam a 

garantir que os Ativos de Informação são 

protegidos contra utilização inadequada. 
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● Processo periódico de revisão do acesso de utilizador; e 

● Controlos de alteração de funções - Acesso alterado / eliminado no prazo de 5 dias 

úteis após a data da alteração. 

● Controlos de saída de colaboradores – eliminação de acesso à rede e remoto no prazo 

de 24 horas após a data da saída e todos os outros acessos secundários eliminados no 

prazo de 7 dias. 

● As contas inactivas não utilizadas por 60 ou mais dias consecutivos têm de ser 

suspensas. 

 

11. Métodos de 

acesso 

A atividade que utiliza uma Conta tem de ser atribuível a um único indivíduo. As medidas 

técnicas e de processo têm de ser aplicadas de modo a impor o nível adequado de acesso ao 

Ativo de Informação. 

 

Os controlos de segurança relacionados com as contas (por exemplo, autenticação forte ou 

processos emergenciais tipo "quebra de vidro") têm de ser proporcionais ao risco de 

comprometimento da conta ou de utilização indevida. 

 

As senhas para contas interativas têm de ser alteradas pelo menos a cada 90 dias e têm de ser 

diferentes das doze (12) senhas anteriores. 

 

As contas privilegiadas têm de ser alteradas após cada utilização, e a cada 90 dias, no mínimo. 

 

As contas interativas têm de ser desativadas após um máximo de cinco (5) tentativas 

consecutivas de acesso falhadas. 

 

Os controlos de acesso remoto só podem autorizados através de mecanismos acordados pelo 

Barclays e têm de usar autenticação multifatorial. 

 Os controlos de gestão de acesso ajudam a 

garantir que apenas Utilizadores aprovados 

possam aceder aos Ativos de Informação. 

12. Prevenção de fuga 

de dados 

O risco de fuga de dados referentes a Informação relacionada com o(s) serviço(s) que o 

Fornecedor presta ao Barclays (por exemplo, através da rede ou meio físico) tem de ser avaliado 

e mitigado. 

 

Os seguintes canais de fuga de dados têm de ser considerados: 

 Os controlos apropriados de prevenção de 

fuga de dados são um elemento vital da 

segurança da informação, ajudando a garantir 

que a Informação Barclays não seja perdida. 
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● Perda ou roubo de Ativos de Informação do Barclays em dispositivos portáteis de 

comunicação eletrónica (incluindo informações eletrónicas em computadores portáteis, 

dispositivos móveis e outros dispositivos portáteis); 

● Transferência não autorizada de informações para dispositivo portátil; 

● Intercâmbio de informações inseguras com terceiros; 

● Impressão inapropriada ou cópia inapropriada de informações; 

● Erros e omissões na classificação e rotulagem de ativos; e 

● Saída não autorizada de informação via DNS. 

13. Segurança em 

transferências 

Os Ativos de Informação do Barclays (a menos que considerados "Sem restrições" ou 

equivalentes) têm, durante transferências, de ser protegidos proporcionalmente ao risco 

associado.  

 Controlos de deslocação interna protegem a 

Informação do Barclays contra intercepção e 

divulgação. 

14. Destruição / 

Exclusão / 

Desativação de 

informações 

físicas e lógicas 

A destruição ou exclusão de Ativos de Informação do Barclays, armazenados em forma física ou 

eletrónica, tem de ser realizada de forma segura, apropriada ao risco associado, e garantindo que 

não poderá ocorrer recuperação. 

 A destruição segura dos Ativos de Informação 

ajuda a garantir que os Ativos de Informação 

do Barclays não sejam divulgados devido a 

perda ou atividade maliciosa. 

15. Perímetro de 

Defesa 

O Fornecedor tem de manter um inventário de ligações de rede externas, hosts de Internet 

acessíveis e transferências de dados usadas para transmitir os dados do Barclays de volta ao 

Barclays ou a terceiros (incluindo, sem limitação, qualquer subcontratado [do Fornecedor]). 

Um projeto de rede segregada com várias zonas tem de ser implementado no perímetro, com 

base na exposição ao risco e nas necessidades do negócio. 

Apenas os dispositivos que exigem ou facilitam o acesso de / para redes externas serão 

colocados no perímetro.  

 A proteção adequada do perímetro ajuda a 

garantir que a rede e os Ativos de Informação 

do Barclays estejam adequadamente 

protegidos.  

16. Segregação de 

Ativos de 

Informação 

O Fornecedor tem de armazenar Ativos de Informação do Barclays numa rede segregada (logica 

ou fisicamente) de outros clientes. 

 Uma rede segregada ajuda a garantir que os 

Ativos de Informação do Barclays estão 

protegidos de forma adequada contra a 

divulgação não autorizada. 

17. Código malicioso 

/ Proteção contra 

Malware 

Nos casos em que existe a possibilidade ao nível do sistema operacional, os sistemas de TI, os 

serviços de TI e os dispositivos de TI têm de ter uma solução anti-malware permanentemente em 

funcionamento para evitar interrupções no serviço ou violações de segurança.   

O Fornecedor tem de: 

● Estabelecer e manter uma proteção atualizada contra Código Malicioso / Malware de 

acordo com as Boas Práticas da Indústria (por exemplo, NIST, ISO27001); e 

   As soluções anti-malware são vitais para a 

proteção dos Ativos de Informação do 

Barclays contra código malicioso. 
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● Garantir proteção contra a transferência de códigos maliciosos para sistemas Barclays, 

clientes do Barclays e outros terceiros, de acordo com os métodos normalizados do 

setor (por exemplo, NIST, ISO27001). 

18. Normas de 

Estruturas Seguras 

O Fornecedor tem de definir e implementar normas de Elaboração para todo o software 

configurável "out-of-the-box" usado massivamente (por exemplo, Sistemas Operacionais, bases 

de dados) e firmware com infraestrutura habitualmente usada (por exemplo, SAN ou dispositivos 

de rede).  

 

As normas de Elaboração têm de documentar os requisitos mínimos de segurança a serem 

aplicados à versão diferente do software. As normas de elaboração têm de ser revistas 

anualmente e atualizadas conforme necessário. 

 Os controlos de elaboração normalizados 

ajudam a proteger os Ativos de Informação 

contra acesso não autorizado. 

19. Reconciliação de 

Alterações de 

Segurança e 

Auditoria do 

Acesso 

O cumprimento dos normas de elaboração tem de ser acompanhado e relatado ao colaborador 

designado do Fornecedor. As desconformidades relativamente às Normas de elaboração têm de 

ser solucionadas. As alterações de segurança (por exemplo, alterações de configuração de 

segurança, modificação de privilégios de conta) têm sempre de criar um registo armazenado 

num contexto inviolável.  

 

A reconciliação tem de ser realizada entre o momento de aplicação das alterações e o momento 

de autorização das alterações. 

 O cumprimento das normas de elaboração e 

dos controlos que garantem que as alterações 

são autorizadas ajuda a garantir a proteção 

dos Ativos de Informação do Barclays. 

20. Proteção de 

Aplicações 

As aplicações têm de ser desenvolvidas usando práticas de codificação seguras e em contextos 

seguros.  

 

Os binários das aplicações têm de ser protegidos contra alterações não autorizadas, quer quando 

implementados, quer nas bibliotecas-fonte. 

 Os controlos que protegem o 

desenvolvimento de aplicações ajudam a 

garantir que as aplicações são protegidas na 

implementação. 

21. Acesso à rede e 

acesso remoto 

O Fornecedor tem de garantir que o acesso à rede interna é monitorado e que apenas os 

dispositivos autorizados são autorizados, através de controlos adequados de acesso à rede.  

 

Nos casos em que o acesso remoto aos Ativos de Informação do Barclays é permitido, a 

autenticação de dois factores e a autorização do ponto final têm de realizar-se levando em 

consideração a identidade do Utilizador, o tipo de dispositivo e o posicionamento em termos de 

segurança do dispositivo (por exemplo, nível de patch, estatuto de anti-malware, dispositivo 

móvel rooteado ou não rooteado, etc.). 

 Os controlos de acesso à rede ajudam a 

garantir que os dispositivos inseguros não 

estejam ligados à rede do Fornecedor, 

evitando a introdução de novas 

vulnerabilidades. 

22. Criptografia O Fornecedor tem de rever e avaliar a tecnologia criptográfica e os algoritmos que utiliza para 

garantir que se mantêm adequados. A eficácia da criptografia implementada tem de ser 

proporcional à apetência pelo risco, pois pode ter um impacto operacional ou no desempenho. 

 

 A proteção com criptografia e algoritmos 

atualizados e apropriados asseguram a 

proteção contínua do Ativos de Informação do 

Barclays. 



 

Versão 8.0, datada de março de 2018            8 

As implementações criptográficas têm de respeitar os requisitos e os algoritmos definidos. 

23. Computação na 

nuvem 

A utilização de computação na nuvem usada como parte de um serviço prestado ao Barclays tem 

de ser aprovada pelas equipas relevantes do Barclays (incluindo o Chief Security Office, ou 

Diretor de Segurança); e controlos para proteger as informações do Barclays e o serviço tem de 

ser proporcional ao perfil de risco e à criticidade do Ativo de Informação para evitar fugas de 

dados e falhas cibernéticas. 

 Se este princípio não for implementado de 

forma inadequada, os Ativos de Informação 

do Barclays podem ser comprometidos, o que 

pode resultar em sanção legal e regulamentar, 

bem como danos à reputação. 

 

Prazo Definição 

Ambiente de recuperação de 

desastres 

Um ambiente, composto por hardware e software, que fornece uma ferramenta de processamento alternativa ao ambiente de produção em 

caso de desastre. 

Ativo de Informação Qualquer elemento individual ou agrupamento de Informação que tenha valor para a organização. Normalmente agrupados num nível alto 

(em termos de processo de negócio). 

Responsável pelo Ativos de 

Informação 

A pessoa que, no Barclays, é responsável por classificar um ativo e garantir que ele é tratado corretamente. 

Mínimo Privilégio O nível mínimo de acesso / permissões que permite a um Utilizador ou conta desempenhar a sua função no âmbito do negócio. 

Conta Privilegiada Uma conta que proporciona um elevado nível de controlo sobre um sistema de TI específico. Essas contas normalmente são usadas para 

manutenção do sistema, administração de segurança ou alterações de configuração num sistema de TI. 

 

Os exemplos incluem "Administrador", "raiz", contas Unix com uid = 0, Contas de Suporte, Contas de Administração de Segurança, Contas 

de Administração do Sistema e contas de administrador local 

Conta Partilhada Uma conta atribuída a mais de um colaborador, consultor, contratado ou trabalhador de agência de trabalho que disponha de acesso 

autorizado, mas para quem as contas individuais não são uma opção viável devido à natureza do sistema acedido. 

Sistema Um sistema, no contexto deste documento, inclui pessoas, procedimentos, equipamentos de TI e software. Os elementos desta entidade 

composta são usados conjuntamente no contexto operacional ou de suporte pretendido para executar uma determinada tarefa ou atingir 

um propósito, suporte ou requisito de missão específicos. 

Utilizador Uma conta atribuída a um colaborador do Fornecedor, consultor, contratado ou trabalhador de agência que dispõe de acesso autorizado a 

um sistema pertencente ao Barclays sem privilégios elevados. 

Apêndice A: Esquema de Rotulagem de Informação do Barclays  

Tabela A1: Esquema de Rotulagem de Informação do Barclays  
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Rótulo Definição Exemplos 

Secreta A informação tem de ser classificadas como secreta se a sua divulgação 

não autorizada tiver um impacto adverso no Barclays, impacto esse 

avaliado no âmbito do Quadro de Gestão de Risco Empresarial (Enterprise 

Risk Management Framework, ou ERMF) como "crítico" (financeiro ou não 

financeiro). 

 

Tal informação tem um público restrito específico e não pode ser 

distribuída além desse público sem a permissão de quem gerou a 

informação. O público pode incluir destinatários externos com a 

autorização explícita do Responsável pela informação. 

● Informação sobre potenciais fusões ou aquisições. 

● Informação em matéria de planeamento estratégico - negócios 

e organização. 

● Alguma informação de configuração de segurança de 

informação. 

● Algumas conclusões e resultados de auditorias. 

● Minutas do Comité Executivo. 

● Detalhes de Autenticação ou Identificação e Verificação (ID & 

V) - cliente e colega. 

● Informação massificada sobre titulares do cartão. 

● Previsões de lucros ou resultados financeiros anuais (antes da 

divulgação pública). 

● Quaisquer elemento abrangidos por um Acordo Formal de Não 

Divulgação (NDA). 

Restrita - Interna  A informação tem de ser classificada como Restrita - Interna se os 

destinatários previstos são apenas colaboradores autenticados do Barclays 

e Prestadores de Serviços Geridos do Barclays (Barclays Managed Service 

Providers, ou MSP) com um contrato ativo vigente, e se a informação tem 

um público restrito específico. 

 

A divulgação não autorizada teria um impacto negativo sobre o Barclays, 

avaliado no âmbito do ERMF como "Importante" ou "Limitado" (financeiro 

ou não financeiro). 

 

Tal informação não se destina a distribuição geral, mas pode ser 

encaminhada ou partilhada pelos destinatários de acordo com o princípio 

da necessidade de saber. 

● Estratégias e orçamentos. 

● Avaliações de desempenho. 

● Remuneração e dados pessoais dos colaboradores. 

● Avaliações de vulnerabilidade. 

● Conclusões e resultados de auditorias. 

Restrita - Externa A informação tem de ser classificada como Restrita - Externa se os 

destinatários previstos forem colaboradores autenticados do Barclays e do 

MSP do Barclays com um contrato vigente, sendo que a informação tem 

● Novos planos de produtos. 

● Contratos de clientes. 
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como público um grupo restrito específico ou terceiros autorizados pelo 

responsável pela informação. 

 

A divulgação não autorizada teria um impacto negativo sobre o Barclays, 

avaliado no âmbito do ERMF como "Importante" ou "Limitado" (financeiro 

ou não financeiro). 

 

Tal informação não se destina a distribuição geral, mas pode ser 

encaminhada ou partilhada pelos destinatários de acordo com o princípio 

da necessidade de saber. 

● Contratos legais. 

● Informação relativa a cliente individual / de baixo volume 

destinada a ser enviadas externamente. 

● Comunicações com clientes. 

● Materiais relativos a novas emissões (por exemplo, prospeto, 

resumo da oferta). 

● Documentos definitivos de pesquisa. 

● Informação Importante Não-pública e Não Pertencente ao 

Barclays (Non- Barclays Material Non-Public Information, ou 

MNPI). 

● Todos os relatórios de pesquisa  

● Certos materiais de marketing. 

● Comentário sobre o mercado. 

Sem restrições Informação destinada a distribuição geral, ou que não teria qualquer 

impacto na organização se fosse distribuída. 
● Materiais de marketing. 

● Publicações. 

● Anúncios públicos. 

● Anúncios de emprego. 

● Informações sem impacto para o Barclays. 

 

Tabela A2: Esquema de Rotulagem de Informação do Barclays - Requisitos de manipulação  

Fase do ciclo 

de vida 

Restrita - Interna Restrita - Externa Secreta 

Criar e introduzir ● Os ativos têm de ser atribuídos a um 

Responsável pela Informação. 

● Os ativos têm de ser atribuídos a um 

Responsável pela Informação. 

● Os ativos têm de ser atribuídos a um 

Responsável pela Informação. 
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Guardar ● Os ativos (físicos ou eletrónicos) não 

podem ser armazenados em áreas 

públicas (incluindo áreas públicas 

dentro das instalações onde visitantes 

possam ter acesso não supervisionado). 

● A informação não pode ser deixada em 

áreas públicas dentro das instalações 

onde os visitantes possam ter acesso 

não supervisionado. 

● Os ativos (físicos ou eletrónicos) não 

podem ser armazenados em locais onde 

pessoas não autorizadas possam vê-los 

ou aceder-lhes. 

● Os ativos eletrónicos armazenados têm 

de ser protegidos através de criptografia 

ou controlos de compensação 

adequados se houver um risco 

significativo de que pessoas não 

autorizadas possam aceder-lhes. 

● Os ativos (físicos ou eletrónicos) não 

podem ser armazenados em locais onde 

pessoas não autorizadas possam vê-los 

ou aceder-lhes. 

● Os ativos eletrónicos armazenados têm 

de ser protegidos através de criptografia 

ou controlos de compensação 

adequados se houver um risco 

significativo de que pessoas não 

autorizadas possam aceder-lhes. 

● Todas as chaves privadas que são 

usadas para proteger Informação do 

Barclays, bem como a identidade e / ou 

reputação do Barclays, têm de ser 

protegidas por módulos de segurança de 

hardware certificado FIPS 140-2 Nível 3 

ou superior (HSM). 

Acesso e utilização ● Os ativos (físicos ou eletrónicos) não 

podem ser deixados em áreas públicas 

fora das instalações. 

● Os ativos (físicos ou eletrónicos) não 

podem ser deixados em áreas públicas 

nas instalações onde os visitantes 

possam ter acesso não supervisionado. 

● Se necessário, os ativos eletrónicos têm 

de ser protegidos por controlos 

apropriados de Gestão de Acesso Lógico 

● Os ativos (físicos ou eletrónicos) não 

podem ser manuseados ou deixados 

sem vigilância em locais onde pessoas 

não autorizadas os possam ver ou 

possam aceder aos mesmos.  Pode-se 

trabalhar nos ativos se estiverem em 

vigor os controlos adequados (por 

exemplo, ecrãs de proteção de 

privacidade). 

● Os recursos impressos têm de ser 

retirados imediatamente da impressora. 

Se isso não for possível, têm de ser 

usadas ferramentas de impressão 

seguras. 

 

● Os recursos eletrónicos têm de ser 

protegidos por controlos apropriados de 

Gestão de Acesso Lógico. 

● Os ativos (físicos ou eletrónicos) não 

podem ser manuseados ou deixados 

sem vigilância em locais onde pessoas 

não autorizadas os possam ver ou 

possam aceder aos mesmos. Pode-se 

manusear ativos se estiverem em vigor 

os controlos adequados (por exemplo, 

ecrãs de proteção de privacidade). 

 

● Os recursos impressos têm de ser 

impressos usando ferramentas de 

impressão seguras. 

 

● Os ativos eletrónicos têm de ser 

protegidos por controlos apropriados de 

Gestão de Acesso Lógico 
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Compartilhar ● Os ativos impressos têm de receber um 

rótulo de informação visível. O rótulo 

tem de estar pelo menos na página de 

título. 

● Os ativos eletrónicos têm de conter um 

rótulo de informação que seja evidente. 

● Os ativos só podem ser distribuídos 

usando sistemas, métodos ou 

Fornecedores aprovados pela 

organização. 

● Os ativos só podem ser distribuídos a 

pessoas que sejam colaboradores 

diretos da organização, ou que tenham 

uma obrigação contratual apropriada 

para com a organização, ou como parte 

de uma necessidade do negócio 

claramente reconhecida, como seja a 

negociação de contratos. 

● Os ativos impressos têm de conter um 

rótulo de informação visível. O rótulo 

tem de estar pelo menos na página de 

título. 

● Envelopes que contenham ativos 

impressos têm de ter uma etiqueta de 

informação visível na frente 

● Os ativos eletrónicos têm de conter um 

rótulo de informação que seja evidente. 

As cópias eletrónicas de documentos de 

várias páginas têm de ter um rótulo de 

informação visível em cada página. 

● Os ativos só podem ser distribuídos 

usando sistemas, métodos ou 

Fornecedores aprovados pela 

organização. 

● Os ativos só podem ser distribuídos a 

pessoas que sejam colaboradores 

diretos da organização, ou que tenham 

uma obrigação contratual apropriada 

para com a organização, ou como parte 

de uma necessidade do negócio 

claramente reconhecida, como seja a 

negociação de contratos. 

● Os ativos só podem ser distribuídos a 

pessoas que tenham necessidades de os 

receber por força de necessidades do 

negócio. 

● Os ativos não podem ser enviados por 

fax a menos que o remetente tenha 

confirmado que os destinatários estão 

preparados para tomar conta do ativo. 

● Os ativos impressos têm de conter um 

rótulo de informação visível em cada 

página. 

● Os envelopes com ativos impressos têm 

de ter uma etiqueta de informação 

visível na frente e estarem selados de 

modo a garantir inviolabilidade. Antes da 

distribuição, têm de ser colocados 

dentro de um envelope secundário não 

rotulado.  

● Os ativos eletrónicos têm de conter um 

rótulo de informação que seja evidente. 

As cópias eletrónicas de documentos de 

várias páginas têm de ter um rótulo de 

informação visível em cada página. 

● Os ativos só podem ser distribuídos 

usando sistemas, métodos ou 

Fornecedores aprovados pela 

organização. 

● Os ativos só podem ser distribuídos a 

pessoas colaboradores diretos da 

organização, ou que tenham uma 

obrigação contratual apropriada para 

com a organização, ou como parte de 

uma necessidade do negócios 

claramente reconhecida, como seja a 

negociação de contratos. 

● Os ativos só podem ser distribuídos às 

pessoas especificamente autorizadas 

pelo Responsável pela Informação a 

recebê-los. 

● Os ativos não podem ser enviados por 

fax. 
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● Os ativos eletrónicos têm de ser 

criptografados usando um mecanismo 

de proteção criptográfica aprovado 

quando em transferência fora da rede 

interna. 

● Os ativos eletrónicos têm de ser 

criptografados usando um mecanismo 

de proteção criptográfica aprovado 

quando em transferência fora da rede 

interna.   

● Tem de ser mantida uma cadeia de 

custódia dos ativos eletrónicos. 

Arquivar e eliminar ● Os ativos impressos têm de ser 

eliminados usando um serviço 

confidencial de descarte. 

● As cópias dos ativos eletrónicos também 

têm de ser excluídas de "caixas de 

reciclagem" do sistema ou de 

ferramentas semelhantes em tempo útil 

● Os ativos impressos têm de ser 

eliminados usando um serviço 

confidencial de descarte. 

● As cópias dos ativos eletrónicos também 

têm de ser excluídas de "caixas de 

reciclagem" do sistema ou de 

ferramentas semelhantes em tempo útil. 

● Os ativos impressos têm de ser 

eliminados usando um serviço 

confidencial de resíduos. 

● As cópias dos ativos eletrónicos também 

têm de ser excluídas de "caixas de 

reciclagem" do sistema ou de 

ferramentas semelhantes em tempo útil. 

● A segurança do meio em que os ativos 

eletrónicos secretos foram armazenados 

tem de ser devidamente garantida antes 

ou durante a eliminação. 

 

*** As informações de configuração de segurança do sistema, as conclusões de auditoria e os registos pessoais podem ser classificados como informação Restrita - Interna ou 

Secreta, dependendo do impacto da divulgação não autorizada sobre o negócio 

 


