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Área de 

controlo/Título 

Descrição do controlo   Porque é importante 

Funções e 

responsabilidades 

O fornecedor tem de definir e comunicar as funções e responsabilidades em matéria de segurança 

de informações (gestão de acesso lógico, classificação e tratamento de informações e ambiente 

seguro). Têm de ser revistos após qualquer mudança substancial no modelo de operação ou 

negócios do fornecedor.  

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

informações. 

 Uma clara definição dos funções e 

responsabilidades auxilia a implementação do 

plano BEAM 

Participação de riscos de 

segurança de informações 

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

segurança de informações são relatadas e geridas.  

Os incidentes de segurança de informações e as violações de informação têm de ser objeto de 

resposta por parte do fornecedor e relatadas imediatamente ao Barclays. Tem de ser estabelecido 

um processo de resposta a incidentes para tratar e reportar de forma atempada as intrusões que 

envolvam informações do Barclays e/ou serviços utilizados pelo Barclays. 

 

O fornecedor tem de garantir que as ações de resolução identificadas após um incidente são 

corrigidas com 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 são rapidamente 

contidos e impedidos de assumir maiores 

proporções 

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

regularmente, pelo menos uma vez por ano. 

 Uma garantia contínua mantém o ambiente de 

controlo no fornecedor 

Cumprimento de 

requisitos legislativos e 

estatutários locais 

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

segurança de informações aplicáveis à jurisdição onde opera são cumpridos e que tal 

conformidade é adequadamente documentada.   

NB. Serão fornecidas instruções específicas para os fornecedores que prestam serviços ao 

Barclays Suíça 

 O não cumprimento dos requisitos legislativos 

e estatutários locais pode ter graves 

repercussões para o fornecedor e para o 

Barclays, incluindo penalidades e, em casos 

extremos, perda da licença bancária do 

Barclays 
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Formação e sensibilização O fornecedor tem de garantir que todos os novos colaboradores do fornecedor, num período de 

tempo razoável, realizam formação que garanta que compreendam as respetivos funções e 

responsabilidades em matéria de segurança de informações. 

 

 A formação e a sensibilização auxiliam todos 

os outros controlos no âmbito deste plano 

Área de 

controlo/Título 

Descrição do controlo   Porque é importante 

ativos informacionais  O fornecedor tem de ter um contacto designado para estabelecer a ligação com o responsável de 

ativos informacionais do Barclays. 

 A propriedade dos ativos informacionais é 

fundamental para a sua proteção adequada.  

Classificação da 

informação 

O fornecedor tem de garantir que os controlos existentes cumprem os requisitos de 

confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ativos informacionais com base na respetiva 

classificação. A classificação será fornecida pelo Barclays. 

 A classificação determina o nível de controlo 

exigido para o ativo informacional 

Registo e classificação O fornecedor tem de aplicar o plano de classificação de informações do Barclays (Anexo B, Tabela 

1) a todos os ativos informacionais retidos ou processados em nome do Barclays, ou um esquema 

alternativo acordado. 

 É essencial um inventário de ativos 

informacionais completo e rigoroso para 

garantir controlos adequados 

Rotulagem Quando aplicável, o fornecedor tem de rotular ativos informacionais como adequados* em 

conformidade com os requisitos do plano de classificação de informações do Barclays (ou o 

esquema alternativo acordado).  

 *Adequados refere-se ao benefício de rotular comparado com o custo associado.  Por 

exemplo, não seria adequado rotular um documento se, ao fazê-lo, ocorresse a violação 

dos requisitos regulamentares anti-adulteração. 

 Se houver um requisito para utilizar rótulos não padronizados (p. ex., qualquer rótulo que 

não esteja de acordo com o plano de classificação acordado), tal tem de ser acordado 

com o Barclays.  

 A rotulagem ajuda a informar os utilizadores 

sobre os requisitos de controlo do ativo  

Armazenamento seguro Têm de existir controlos para proteger ativos informacionais sempre que forem armazenados (tal 

aplica-se a informações armazenadas como parte de métodos estruturados e não estruturados). 

Ativos informacionais , tais como chaves criptográficas ou palavras-passe, que são utilizados para 

proteger ou aceder a outros ativos informacionais, têm de também ser protegidos através de 

encriptação ou controlos equivalentes.  

 Geralmente, os ativos informacionais são 

guardados em conjunto e, como tal, 

representam uma concentração de risco, 

devendo ser protegidos 

Cópias de segurança As cópias de segurança têm de ser protegidas em conformidade com a classificação de 

confidencialidade, integridade e disponibilidade (Confidentially, Integrity and Availability - CIA) do 

 As cópias de segurança guardam ativos 

informacionais e, como tal, têm de ser sujeitas 
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ativo informacional.  

A frequência do método de cópia de segurança tem de ser acordada com o responsável do ativo 

informacional 

Se for necessário proceder à transferência física de suportes para facilitar a cópia de segurança ou 

para guardar uma cópia de segurança fora das instalações, têm de existir controlos para garantir a 

segurança da transferência (p. ex., encriptação de suportes, contentores de transporte seguros). 

Os ativos informacionais que foram objeto de cópia de segurança têm de ter controlos definidos 

para garantir que o acesso só é concedido quando necessário.  

 

aos mesmos controlos 

Área de 

controlo/Título 

Descrição do controlo   Porque é importante 

Obtenções seguras O fornecedor só pode divulgar ativos informacionais a pessoas aprovadas pelo Barclays. 

Tem de existir uma cadeia de custódia documentada/registada e ser mantida ao longo do 

processo de acesso. 

 

Se for necessário transferir suportes fisicamente para facilitar o acesso, têm de existir controlos 

para garantir a segurança da transferência. 

 

Os requisitos de controlo de segurança física são definidos nos requisitos de segurança física no 

fornecedor (BEAM). 

 

 Uma cadeia de custódia adequada garante que 

os ativos informacionais são protegidos contra 

perda  

Utilização aprovada O fornecedor tem de produzir e divulgar requisitos de utilização aceitável para informar os 

colaboradores do fornecedor sobre as respetivas responsabilidades. Os requisitos sobre acesso e 

utilização devem, no mínimo, abranger a utilização aceitável da Internet, redes sociais, e-mail da 

empresa, comunicação instantânea, equipamento de TI disponibilizado pelo fornecedor, 

equipamento "Bring your Own Device" (BYOD) que é utilizado para aceder a ativos informacionais 

do Barclays e responsabilidades de colaboradores quando lidarem com ativos informacionais do 

Barclays. 

 

O fornecedor tem de adotar as medidas adequadas para garantir a conformidade com os 

requisitos de utilização aceitável. 

 

 

 

 

 

 Os requisitos de utilização aceitável 

contribuem para o ambiente de controlo que 

protege os ativos informacionais 
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Gestão de Acesso Lógico 

(Logic Access 

Management, ou LAM) 

Os objetivos de controlo LAM têm de aplicar-se a todos os tipos de contas de sistemas de TI 

(Utilizador, Utilizador privilegiado, Funcional, Partilhada). 

 

O fornecedor tem de acordar e documentar responsabilidades de implementação dos objetivos de 

controlo LAM apresentados neste plano, bem como relatar a respetiva eficácia. 

 

Tem de estar implementada uma responsabilização individual por cada conta (quando forem 

utilizadas contas partilhadas, a responsabilização pelas mesmas tem de conseguir-se mediante 

controlos e processos adicionais, conforme adequado para o risco). Os princípios de menor 

privilégio e segregação de tarefas têm de ser implementados para todas as contas e combinações 

de contas. 

 

Uma pessoa tem de autenticar-se antes de lhe ser concedido acesso a um sistema de TI. A 

autenticação tem de ser conseguida com segurança e com complexidade relevante para o risco 

do ativo informacional acedido (p. ex., autenticação multifator, complexidade de palavra-passe, 

encriptação para autenticação). 

 

Têm de ser definidos processos de gestão de acesso e, no mínimo, incluir o seguinte: 

 Têm de existir processos de aprovisionamento e autorizações de conta de modo a 

garantir que existe uma supervisão suficiente relativamente à criação de novas contas e 

aos níveis de acesso disponibilizados 

 Processos para a mudança de direitos de acesso, revogação de direitos de acesso, 

suspensão de acesso e eliminação de contas juntamente com intervalos de tempo 

definidos baseados nos níveis de risco dos ativos informacionais acedidos 

 Processos para uma análise periódica baseada nos riscos e aprovação de direito de 

acesso 

Os controlos de alterações de funções têm de garantir que o fornecedor solicita/altera o acesso 

relacionado com alterações de funções de pessoal do fornecedor no prazo de cinco (5) dias úteis 

a contar da data de alteração. 

 

Os controlos de saídas de colaboradores têm de garantir que os pedidos para eliminar/desativar o 

acesso são executados pela equipa de administração da conta de acordo com o seguinte plano: 

 

 os pedidos de acesso a rede e a conta de acesso remoto têm de ser tratados no prazo de 

24 horas 

 Se o utilizador der aviso prévio, o superior hierárquico tem de apresentar o(s) pedido(s) 

de eliminação adequado(s) no último dia de trabalho do utilizador, ou antes. 

 Se o utilizador não der aviso prévio (p. ex., se enviar pedido de rescisão no último dia de 

 Controlos LAM apropriados ajudam a garantir 

que os ativos informacionais são protegidos 

contra utilização indevida 



Versão 7.0, dezembro de 2016         5 

trabalho, ou posteriormente), o superior hierárquico tem de apresentar o(s) pedido(s) de 

eliminação adequado(s) no prazo de 24 horas depois de aceitar o pedido de rescisão, ou 

seja, na data de fim do contrato 

 Se o utilizador não indicar a organização, o superior hierárquico tem de apresentar o(s) 

pedido(s) de eliminação adequado(s) no prazo de 24 horas a contar da data de rescisão, 

ou seja, a data de fim do contrato 

 Se o utilizador for eliminado, o superior hierárquico tem de apresentar o(s) pedido(s) de 

eliminação adequado(s) no prazo de 24 horas a contar da data de rescisão, ou seja, a 

data de fim do contrato 

 Contudo, o superior hierárquico não tem de apresentar pedidos de eliminação nos casos 

em que tal já esteja automatizado (p. ex., através de sistemas de RH) 

Para que não restem dúvidas, último dia de trabalho, data de rescisão e data de fim do contrato 

têm o mesmo significado.  Em situações em que sejam diferentes, devido a certas especificidades 

da unidade de negócios e geográficas, será considerado o dia de rescisão do contrato, ou seja, o 

dia em que a empresa reconhece a saída do colaborador dos respetivos registos. 

 

 Todos os outros pedidos de conta têm de ser tratados no prazo de sete (7) dias. 

 

Os controlos de conta inativa têm de garantir que as contas dos colaboradores do fornecedor não 

utilizadas durante sessenta (60) ou mais dias consecutivos são automaticamente suspensas ou 

que são aplicados controlos de compensação equivalentes. 

Métodos de acesso Os ativos informacionais só têm de estar acessíveis através de métodos que possam suportar os 

requisitos de segurança de CIA. Estes métodos de acesso têm de ser documentados e avaliados 

periodicamente de modo a garantir que mantêm a respetiva capacidade de CIA. 

 

As palavras-passe para contas interativas têm de ser alteradas pelo menos a cada 90 dias e têm 

de ser diferentes das doze (12) palavras-passe anteriores 

 

Os proprietários dos sistemas de TI têm de garantir que as palavras-passe das contas ativas, 

privilegiadas e por defeito do sistema de TI são alteradas após cada utilização e, no mínimo, a 

cada 90 dias. 

 

Os controlos de contas têm de garantir que as contas interativas são desativadas após um 

máximo de cinco (5) tentativas de acesso consecutivas falhadas 

 

Os controlos de acesso remoto só podem ser permitidos através de mecanismos acordados pelo 

Barclays e o acesso remoto tem de utilizar autenticação multifator. 

 

 Os controlos de gestão de acesso ajudam a 

garantir que apenas utilizadores aprovados 

podem aceder a ativos informacionais  
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Área de 

controlo/Título 

Descrição do controlo   Porque é importante 

Informação não 

estruturada 

Os controlos de repositório de informações não estruturadas têm de garantir que todos os 

repositórios de informações não estruturadas foram identificados e o acesso a quaisquer 

repositórios de informações não estruturadas que contenham ativos informacionais do Barclays 

(classificados como Secretos, Confidenciais ou Apenas para uso interno) têm de ser configurados 

consoante as necessidades. 

 A identificação da informação não estruturada 

é o passo fundamental para aplicação dos 

níveis de controlo corretos 

Limpeza de informações O fornecedor não pode utilizar dados de produção do Barclays em ambientes de teste sem que os 

dados sejam ocultos a menos que estejam implementados controlos equivalentes aos controlos 

do sistema de produção. 

 

As chaves criptográficas de produção do Barclays não podem ser utilizadas em ambientes de teste 

e as chaves de teste não podem ser utilizadas em ambientes de produção. 

 É frequente os ambientes de teste não serem 

tão seguros como os ambientes de produção, 

pelo que quaisquer ativos informacionais em 

ambientes de teste constituem um risco 

elevado 

Prevenção de fuga de 

dados 

O fornecedor tem de avaliar os riscos aos quais os tipos de ativos informacionais do Barclays 

podem estar expostos.  Os riscos considerados têm de considerar pelo menos os canais de 

ameaça e fuga indicados no Anexo A: Requisitos mínimos de avaliação de riscos do Barclays, 

Tabelas 1 e 2. 

 Controlos apropriados de prevenção de fuga 

de dados são um elemento fundamental da 

proteção de dados, ajudando a garantir que os 

ativos informacionais do Barclays não se 

perdem 

Segurança em trânsito Têm de existir controlos que garantam que os ativos informacionais do Barclays (classificados 

como Secretos, Confidenciais ou Apenas internos) em trânsito são protegidos com base na 

respetiva classificação mediante a utilização de controlos de encriptação ou equivalentes. Quando 

ativos informacionais físicos forem transferidos, aplicam-se os requisitos de controlo dos 

requisitos de controlo de segurança física externa (BEAM). 

 Em trânsito, os controlos protegem as 

informações do Barclays contra interceção e 

divulgação. 

Identidade dos 

destinatários 

O fornecedor só pode enviar informações do Barclays a indivíduos autorizados pelo Barclays  Os controlos de identidade dos destinatários 

garantem que o Barclays sabe para onde as 

suas informações estão a ser enviadas 
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Destruição/Eliminação/De

sativação de informações 

físicas e lógicas 

Quando exigido pelo Barclays, o fornecedor tem de destruir qualquer ativo informacional – 

eletrónico ou físico – de modo a que o seu significado não possa ser recuperado. 

 

Os ativos informacionais guardados em sistemas e suportes de TI têm de ser eliminados ou 

codificados de modo a que o ativo informacional não possa ser recuperado quando deixar de ser 

necessário. 

 A destruição segura de ativos informacionais 

ajuda a garantir que os ativos informacionais 

do Barclays não são divulgados devido a perda 

ou de atividades maliciosas 

Defesa do perímetro O fornecedor tem de manter um inventário de ligações de rede externas, anfitriões acessíveis pela 

Internet e transferências de dados utilizadas para transmitir dados do Barclays novamente para o 

Barclays ou quaisquer terceiros (incluindo, entre outros, quaisquer subcontratados 

[do fornecedor]..  As transferências de dados têm de ser classificadas com base na classificação 

do ativo informacional transferido, dispor de responsáveis inequivocamente definidos e a ligação 

ser confirmada como segura. 

Tem de ser implementado no perímetro um design de rede de várias zonas e separado, com base 

nas necessidades da unidade de negócio. 

Só podem ser colocados no perímetro dispositivos que exijam ou facilitem o acesso a/de redes 

externas.  

 Uma proteção adequada para o perímetro 

ajuda a garantir que a rede e os ativos 

informacionais do Barclays são 

adequadamente protegidos.  

Segurança de rede interna O fornecedor tem de guardar ativos informacionais do Barclays numa rede separada de outros 

clientes 

 Uma rede separada ajuda a garantir que os 

ativos informacionais do Barclays são 

adequadamente protegidos contra a 

divulgação não autorizada 

Responsável pelo sistema 

de TI 

O fornecedor tem de aplicar patches aos respetivos sistemas seguindo uma abordagem baseada 

no risco a fim de determinar a aplicabilidade e calendários. Têm de existir soluções anti-malware, 

quando suportadas, ao nível do SO (p. ex., estações de trabalho e servidores). 

 Os controlos de proteção do sistema de TI são 

essenciais para a proteção de ativos 

informacionais do Barclays.  

Normas de compilação 

segura 

O fornecedor tem de definir e implementar normas de compilação para todo o software "out of 

the box" configurável utilizado em grande escala (p. ex., sistemas operativos, bases de dados) e 

firmware de infraestrutura habitualmente utilizada (p. ex., SAN ou dispositivos de rede). As 

normas de compilação têm de documentar os requisitos de proteção mínimos a aplicar às 

diferentes versões do software. As normas de compilação têm de ser revistas anualmente e 

atualizadas conforme necessário. 

 Os controlos de normas de compilação 

ajudam a proteger ativos informacionais 

contra acesso não autorizado 

Reconciliação de alteração 

de segurança e registo de 

auditoria 

A conformidade com as normas de compilação tem de ser monitorizada e relatada ao membro 

designado do pessoal do fornecedor. As não conformidades com a norma de compilação têm de 

ser corrigidas. Alterações de segurança (p. ex., mudanças de configuração de proteção, 

modificação de privilégios de conta) têm de criar sempre um registo que seja guardado num 

 A conformidade com as normas de 

compilação e os controlos que garantam que 

as modificações são autorizadas ajudam a 

garantir a proteção dos ativos informacionais 
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ambiente inviolável.  

 

Tem de ser realizada uma reconciliação entre as modificações aplicadas e as modificações 

autorizadas. 

do Barclays 

Segurança de dispositivo 

portátil 

Caso se perca o controlo sobre os dispositivos portáteis (p. ex., devido a furto ou ataque de 

malware), estes têm de ser inutilizados para acesso a ativos informacionais do Barclays e os 

controlos de prevenção de fuga de dados (Data Leakage Prevention - DLP) têm de permanecer 

em vigor se um dispositivo portátil não for ligado à rede. 

 A utilização de dispositivos portáteis está a 

tornar-se mais comum e, como tal, controlos 

que garantam a respetiva segurança são cada 

vez mais importantes 

Proteção de aplicação O fornecedor tem de garantir que as aplicações têm de ser desenvolvidas utilizando práticas de 

código seguras e têm de possuir estruturas LAM adequadas com base nos ativos informacionais 

acessíveis através das mesmas.  

 

Os binários de aplicações têm de ser protegidos contra alterações não autorizadas enquanto 

implementados ou enquanto estiverem na biblioteca de origem. 

 Os controlos que protegem o desenvolvimento 

da aplicação ajudam a garantir que as 

aplicações estão protegidas no momento da 

implementação 

Acesso de rede e acesso 

remoto 

O fornecedor tem de garantir que o acesso à rede interna é monitorizado e apenas dispositivos 

autorizados passam pelos controlos de acesso à rede adequados. Nos casos em que é permitido o 

acesso remoto a ativos informacionais do Barclays, tem de haver uma autenticação e autorização 

suficientes do ponto final, levando em consideração a identidade do utilizador, o tipo de 

dispositivo e a postura de segurança do dispositivo (p. ex., nível de patch, situação do anti-

malware, dispositivo móvel com acesso ou não ao sistema operativo, etc.). 

 Os controlos de acesso à rede ajudam a 

garantir que os dispositivos inseguros não 

estão ligados à rede do fornecedor, evitando 

novas vulnerabilidades 

Encriptação O fornecedor tem de rever e avaliar a tecnologia de encriptação e os algoritmos criptográficos que 

utiliza de modo a garantir que continua a ser adequada para a finalidade. A intensidade da 

encriptação implementada tem de ser conforme à apetência pelo risco, visto que pode ter um 

impacto operacional ou no desempenho. 

 A atualização e a adequação da proteção de 

encriptação e dos algoritmos garantem a 

proteção ininterrupta dos ativos 

informacionais do Barclays 

Computação em nuvem  Toda a utilização de computação em nuvem no âmbito de serviços prestados ao Barclays (em que 

informações secretas/confidenciais do Barclays são guardadas/acedidas) tem de ser aprovada 

pelas equipas do Barclays relevantes; e os controlos para proteger a informação e o serviço do 

Barclays têm de ser adequados ao perfil de risco e à sensibilidade do ativo informacional para 

impedir fugas de dados e violações de cibersegurança. 

 Se este princípio não for implementado, os 

ativos informacionais do Barclays 

incorretamente protegidos podem ficar 

comprometidos, o que pode resultar em 

sanções legais e regulamentares ou em danos 

à reputação. 
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Definições  

Ambiente de produção Um ambiente em tempo real, que consiste em hardware e software, e que é utilizado para armazenar e processar informação por 

utilizadores finais para fins comerciais. Inclui o ambiente de recuperação em caso de catástrofes. 

Ambiente de recuperação em 

caso de catástrofes 

Um ambiente composto de hardware e software que disponibiliza uma função de processamento alternativa para o ambiente de produção 

em caso de catástrofe 

Ambiente de teste Um ambiente que consiste em software e hardware em que as modificações são testadas antes da libertação para o ambiente de produção.  

Ativo informacional Um ativo informacional é definido como qualquer elemento de informação ou grupo de informações que tem valor para a organização 

Ciclo de vida da informação O ciclo de vida da informação descreve as várias etapas através das quais os ativos informacionais passam durante a respetiva existência, 

as quais são: 

 

Criação e introdução, Armazenamento, Acesso e utilização, Partilha, Arquivo e Eliminação 

Funcional Uma conta, não atribuída a uma única ID de colaborador, que um sistema de TI utiliza para aceder ao mesmo ou a diferentes sistemas de 

TI.  

Informação estruturada  Informação geralmente armazenada em bases de dados acessíveis por sistemas de aplicações. 

Informação não estruturada Informação guardada em tipos de ficheiro de automatização do Office (p. ex., ficheiros do Microsoft Office), scripts ou imagens 

Menor privilégio O nível mínimo de acesso/permissões que permite que um utilizador ou conta desempenhe as respetivas funções. 

Partilhada  Uma conta atribuída a mais do que um colaborador, consultor, contratante ou colaborador de agência do Grupo Barclays que tenha acesso 

autorizado, numa situação em que contas individuais não são uma opção adequada devido à natureza do sistema avaliado (p. ex., conta de 

redes sociais do Barclays, conta de centro de dados virtual, conta numa loja de aplicações). 

Plataforma O hardware e o software que tem de estar presentes e a funcionar para o programa de uma aplicação correr [funcionar] conforme 

pretendido. Uma plataforma inclui, entre outras coisas, o sistema operativo ou o software de execução, o software de comunicação, 

microprocessador, rede, hardware de entrada/saída, quaisquer bibliotecas de software genéricas, gestão de base de dados, software de 

interface do utilizador, etc. 

Privilegiada  Uma conta privilegiada é uma conta que proporciona um elevado nível de controlo sobre um sistema de TI específico. Estas contas são 

geralmente utilizadas para efeitos de manutenção do sistema, administração de segurança ou realização de modificações de configuração 

num sistema de TI.  

Responsável por ativo 

informacional 

A pessoas que, no Barclays, é responsável por classificar um ativo e garantir que este é tratado corretamente 

Sistema No contexto da presente política, um sistema consiste em pessoas, procedimentos, equipamento de TI e software. Os elementos desta 

entidade composta são utilizados em conjunto no ambiente operacional ou de suporte pretendido para realizar determinada tarefa ou 

atingir um objetivo específico, suporte, ou requisito de missão. 
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Utilizador Uma conta designada para um colaborador de um fornecedor, consultor, contratante ou colaborador de agência que tenha acesso 

autorizado a um sistema detido pelo Barclays sem privilégios elevados. 

 

Anexo A: Requisitos mínimos de avaliação de riscos do Barclays 

Tabela 1: Ameaças 

Ameaça Descrição 

Modificação de informação não autorizada Utilização de computador não autorizada para modificar informação.  Tal pode ser realizado através de uma conta 

comprometida ou por uma pessoa autorizada que exceda a respetiva autorização propositada ou acidentalmente. 

Divulgação de informação não autorizada Divulgação não autorizada acidental ou propositada de: 

 Informação comercial (p. ex., nomes de projetos, nomes de clientes, registos médicos e números de cartões de 

crédito)  

 Credenciais de acesso do utilizador (p. ex., identificadores e autenticadores exclusivos), que têm de permanecer 

confidenciais 

Furto de software ou utilização/acesso sem 

autorização a software 

Furto de software do Barclays, quer seja software próprio do Barclays ou licenciado por terceiros ao Barclays (p. ex., 

programas, código informático, código fonte e metodologias). 

Acesso não autorizado a ativos informacionais 

ou furto de ativos informacionais   

do Barclays 

Acesso não autorizado ou furto relativamente a : 

 Informações comerciais do Barclays (p. ex., listas de clientes, designs de produtos, segredos comerciais ou 

propriedade intelectual) 

 Informação que identifica particulares (números de cartões de crédito, ID de colaborador ou registos médicos) 

Furto ou perda de dispositivos móveis ou 

dispositivos portáteis de armazenamento que 

contenham ativos informacionais do Barclays 

Furto ou perda de equipamento informático portátil (p. ex., equipamento utilizado por indivíduos em ambientes remotos), 

tais como computadores portáteis, tablets, smartphones e dispositivos portáteis de armazenamento. 
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Tabela 2: Conjunto mínimo canais de fuga de dados (informação) que têm de ser considerados como parte da avaliação de riscos 

de informação do fornecedor:  

Canal Exemplos 

E-mail E-mail da empresa, webmail, outro e-mail 

Web Internet (p. ex., redes sociais, wikis, salas de conversação) 

Suportes amovíveis Utilização aprovada/não aprovada, bandas de cópia de segurança, 

dispositivos USB incluindo discos portáteis de memória.  Além disso, 

suportes óticos, smartcards, etc. 

Físico 
Dispositivos da empresa (computadores portáteis, telefones, tablets, etc.) 

Dispositivos pessoais (computadores portáteis, telefones, tablets, etc.) 

Documentos/informações em papel (blocos de notas, cavaletes, etc.) 

Informações não registadas em papel (cartões com chave de encriptação, 

smart cards, etc.) 

Ficheiros físicos 

Impressão Toda a impressão – a partir de casa, remota 

Transferência de ficheiros 
Website 

Serviços de nuvem 

Ponto a ponto/IM 

FTP/FTP seguro 

Fax 

EDI (Electronic Data Interchange - troca de dados eletrónica) 

Pessoas 
Engenharia social 

Coerção 

Suborno 

Erro humano 

Voz 
Ditafones 

Chamadas em conferência 

Gravações e correio de voz 

Redes e conectividade 
Redes não seguras/pessoais 

Wi-Fi 

Acesso remoto 

Imagem 
Captura fotográfica 

Câmaras Web 

Vídeo/CCTV 
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Anexo B: Tabela do esquema de classificação de informações do Barclays 1: Esquema de classificação de informações e etiquetas 

predefinidas do Barclays  
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Classificação Definição Exemplos 

 

Secretas 

Informações relativamente às quais a divulgação não autorizada (interna ou 

externamente) pode causar graves perdas financeiras ou prejuízo à reputação, 

perdas significativas de vantagem competitiva, ou sanção regulamentar ou ação 

judicial.   

É de salientar que algumas informações só podem ser consideradas “Secretas” 

durante um curto período de tempo. 

 Previsões de lucros ou resultados financeiros anuais (antes da 

divulgação pública) 

 Informação sobre potenciais fusões ou aquisições 

 Informação de planeamento estratégico 

 Atas do Comité Executivo 

 Certas informações de configuração de segurança do sistema de 

informações*  

 Certos resultados e relatórios de auditoria* 

 Certos registos de clientes, consumidores ou pessoal* 

 

 

Confidenciais 

Informações que são exclusivas da organização ou relacionadas com um 

processo comercial fundamental e ao qual o acesso por todos os colaboradores 

não é necessário ou adequado.   

O acesso a esta informação só é obrigatório para aqueles cujo conhecimento é 

necessário para desempenharem os seus deveres.  Este tipo de informação 

pode ter um impacto negativo se for divulgada a pessoal não autorizado, quer a 

nível interno, quer externo. 

As informações pessoais e financeiras dos clientes têm de ser classificadas pelo 

menos como confidenciais.  Se a informação for de uma natureza “pessoal 

sensível” e garantir proteção adicional, tem de ser classificada como secreta.  . 

 Planos de novos produtos 

 Contratos com clientes 

 Resultados e relatórios de auditorias* 

 Contratos legais 

 Informação de clientes/consumidores* 

 Estratégias e orçamentos 

 Avaliações de vulnerabilidade 

 Avaliações de desempenho 

 Remuneração dos colaboradores e informações pessoais 

 Informações de configuração de segurança do sistema de 

informações* 

 

Apenas para uso 

interno 

Aplica-se a informações relacionadas com operações internas do Barclays, 

comunicações internas não confidenciais e comunicações gerais que são 

adequadas para distribuição pela organização.  

Esta informação não teria geralmente qualquer impacto significativo ou 

consequências para o Barclays, respetivos clientes ou parceiros de negócios se 

fosse divulgada a pessoas não autorizadas, mas poderia revelar conhecimentos 

sobre as operações internas do Barclays que podem não ser apropriadas para 

não colaboradores .   

Informação classificada como "Apenas para uso interno" pode ser enviada para 

o exterior da organização nos casos adequados (por ex., para terceiros em 

casos em que certas tarefas tenham de ser contratadas externamente) se tiver 

sido obtida autorização do responsável do ativo informacional . 

 Políticas e normas da organização 

 Documentos de processos 

 Anúncios internos 

 Nomes e diretórios de colaboradores 

 Funções 

 Gráficos organizacionais 

 Manual de colaboradores 

 Newsletters 

 Comunicações internas (destinadas a um ou diversos destinatários) 

não classificadas como confidenciais ou secretas 

 Agendas/atas de reuniões não classificadas como confidenciais ou 

secretas 

 

Não restrito 

Informações que já foram autorizadas para o domínio público, ou informações 

relativamente às quais a divulgação pública não autorizada não teria um 

impacto nem consequências de caráter significativamente negativo para o 

Barclays, respetivos clientes ou parceiros de negócios.  

 Materiais de marketing 

 Anúncios de emprego 

 Anúncios públicos 

 Websites do Barclays acessíveis publicamente 

 Publicações 

*  Informações de configuração de segurança do sistema, resultados de auditoria e registos pessoais podem ser classificados como confidenciais ou secretos, dependendo 

do impacto da divulgação  não autorizada sobre o negócio  
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Tabela 2 do esquema de classificação de informações do Barclays: Requisitos de tratamento do esquema de classificação de 

informações do Barclays ao longo do ciclo de vida dos ativos informacionais    

Classificação 

em etapa do 

ciclo de vida 

Apenas para uso interno Confidencial Secreto 

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. 

Armazenamento   Os ativos (físicos ou eletrónicos) não 

podem ser armazenados em áreas públicas 

(incluindo áreas públicas nas instalações 

dos fornecedores, onde os visitantes 

podem ter um acesso sem supervisão). 

 

 As informações não podem ser deixadas 

em áreas públicas nas instalações do 

fornecedor onde os visitantes podem ter 

acesso sem supervisão. 

 Os ativos (físicos ou eletrónicos) não podem ser 

guardados onde pessoas não autorizadas os podem 

ver ou obter acesso aos mesmos 

 

 Os ativos guardados em formato eletrónico têm de 

ser protegidos através de encriptação ou controlos 

de compensação adequados caso exista um risco 

significativo de que pessoas não autorizadas 

consigam obter acesso aos mesmos. 

 

 Os ativos (físicos ou eletrónicos) não podem ser 

guardados onde indivíduos não autorizados os 

podem ver ou obter acesso aos mesmos. 

 

 Os ativos guardados em formato eletrónico têm de 

ser protegidos através de encriptação ou controlos 

de compensação adequados caso exista um risco 

significativo de que pessoas não autorizadas 

consigam obter acesso aos mesmos. 

 

 Todas as chaves privadas que sejam utilizadas para 

proteger dados do Barclays, a respetiva identidade 

e/ou reputação, têm de ser protegidos por módulos 

de proteção de hardware (HSM) certificados FIPS 

140-2 Nível 3 ou superior 

Acesso e 

utilização 

 Os ativos (físicos ou eletrónicos) não 

podem ser deixados em áreas públicas fora 

das instalações do fornecedor. 

 

 Os ativos (físicos ou eletrónicos) não 

podem ser deixados em áreas públicas nas 

instalações dos fornecedores onde os 

visitantes possam ter acesso sem 

supervisão. 

 

 

 Se necessário, os ativos eletrónicos têm de 

ser protegidos por controlos de gestão de 

acesso lógico adequado 

 Os ativos (físicos ou eletrónicos) não podem ser 

utilizados nem deixados sem vigilância onde 

indivíduos não autorizados os podem ver ou obter 

acesso aos mesmos.  Os ativos podem ser 

utilizados se existirem controlos adequados (p. ex., 

telas de privacidade). 

 

 Os ativos impressos têm de ser retirados 

imediatamente da impressora.  Se tal não for 

possível, tem de utilizar-se ferramentas de 

impressão segura. 

 

 Os ativos eletrónicos têm de ser protegidos por 

controlos de gestão de acesso lógico adequado 

 Os ativos (físicos ou eletrónicos) não podem ser 

utilizados nem deixados sem vigilância onde 

indivíduos não autorizados os podem ver ou obter 

acesso aos mesmos.  Os ativos podem ser utilizados 

se existirem controlos adequados (p. ex., telas de 

privacidade). 

 

 Os ativos impressos têm de ser impressos com 

recurso a ferramentas de impressão segura. 

 

 Os ativos eletrónicos têm de ser protegidos por 

controlos de gestão de acesso lógico adequado 
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Classificação 

em etapa do 

ciclo de vida 

Apenas para uso interno Confidencial Secreto 

Partilhar  Os ativos em papel têm de integrar uma 

etiqueta de classificação visível.  A etiqueta 

tem de encontrar-se pelo menos na página 

do título. 

 

 Os ativos eletrónicos têm de integrar uma 

etiqueta de classificação bem visível 

 

 Os ativos só podem ser distribuídos 

utilizando sistemas, métodos ou 

fornecedores aprovados pela organização. 

 

 Os ativos só podem ser distribuídos a 

pessoas empregues pela empresa, ou ao 

abrigo de uma obrigação contratual 

adequada para com a empresa, ou no 

âmbito de uma necessidade comercial 

inequivocamente reconhecida, por 

exemplo, negociação contratual. 

 Os ativos em papel têm de ter uma etiqueta de 

classificação visível.  A etiqueta tem de encontrar-

se pelo menos na página do título. 

 

 Os envelopes que contenham ativos em papel têm 

de incluir um rótulo de classificação visível na parte 

da frente 

 

 Os ativos eletrónicos têm de integrar uma etiqueta 

de classificação bem visível.  As cópias eletrónicas 

de documentos com várias páginas têm de integrar 

uma etiqueta de classificação visível em todas as 

páginas. 

 

 Os ativos só podem ser distribuídos utilizando 

sistemas, métodos ou fornecedores aprovados pela 

organização. 

 

 Os ativos só podem ser distribuídos a pessoas 

empregues pela empresa, ou ao abrigo de uma 

obrigação contratual adequada para com a 

empresa, ou no âmbito de uma necessidade 

comercial inequivocamente reconhecida, por 

exemplo, negociação contratual. 

 

 Os ativos só podem ser distribuídos a pessoas com 

uma necessidade comercial de os receberem. 

 

 Um ativos não pode ser enviado por fax a menos 

que o remetente tenha confirmado que os 

destinatários estão preparados para o receber. 

 

 Os ativos eletrónicos têm de ser encriptados com 

recurso a um mecanismo de proteção criptográfico 

aprovado, sempre que estiverem a ser distribuídos 

fora da rede interna do fornecedor 

 Os ativos em papel têm de incluir uma classificação 

visível em todas as páginas. 

 

 

 Os envelopes que contêm ativos em papel têm de 

incluir uma classificação na parte da frente e ser 

selados através de um sistema que não permita a 

violação.  Antes da distribuição, têm de ser 

colocados no interior de um segundo envelope sem 

rótulos.  

 

 Os ativos eletrónicos têm de integrar uma etiqueta 

de classificação bem visível.  As cópias eletrónicas 

de documentos com várias páginas têm de integrar 

uma etiqueta de classificação visível em todas as 

páginas. 

 

 Os ativos só podem ser distribuídos utilizando 

sistemas, métodos ou fornecedores aprovados pela 

organização. 

 

 Os ativos só podem ser distribuídos a pessoas 

empregues pela empresa, ou ao abrigo de uma 

obrigação contratual adequada para com a 

empresa, ou no âmbito de uma necessidade 

comercial inequivocamente reconhecida, por 

exemplo, negociação contratual. 

 

 Os ativos apenas têm de ser distribuídos a pessoas 

especificamente autorizadas a recebê-los pelo 

responsável pela informação. 

 

 Os ativos não podem ser enviados por fax. 

 

 Os ativos eletrónicos têm de ser encriptados com 

recurso a um mecanismo de proteção criptográfico 

aprovado, sempre que estiver a ser distribuída fora 

da rede interna do fornecedor.   
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Classificação 

em etapa do 

ciclo de vida 

Apenas para uso interno Confidencial Secreto 

 Tem de ser mantida uma cadeia de custódia para 

ativos eletrónicos. 

Arquivo e 

eliminação 

 Os ativos em papel têm de ser eliminados 

com recurso a um serviço de eliminação 

confidencial. 

 

 As cópias de ativos eletrónicos também 

têm de ser eliminadas dos "cestos de 

reciclagem" do sistema ou dispositivos 

semelhantes em tempo útil 

 Os ativos em papel têm de ser eliminados com 

recurso a um serviço de eliminação confidencial. 

 

 As cópias de ativos eletrónicos também têm de ser 

eliminadas dos "cestos de reciclagem" do sistema 

ou dispositivos semelhantes em tempo útil. 

 Os ativos em papel têm de ser eliminados com 

recurso a um serviço de eliminação confidencial. 

 

 As cópias de ativos eletrónicos também têm de ser 

eliminadas dos "cestos de reciclagem" do sistema ou 

dispositivos semelhantes em tempo útil. 

 

 Os suportes onde ativos eletrónicos secretos foram 

guardados têm de ser devidamente limpos antes ou 

durante a eliminação. 

 

 


